
ÅRSMØTE I SAMARBEIDSFORUM FOR NORSKE KOLLEKTIVER 

REFERAT      GOL, 03.03 – 04. 

  

Tilstede:  24 personer, 8 representanter av 12 tiltak. 

  

Saksliste : 

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden. 
2. Valg av møteleder og referent. 
3. Årsmelding og regnskap. 
4. Innkomne saker. 
5. Budsjett og kontingent. 
6. Valg. 

  

1.   Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden. 

  

2.   Leder, Knut Bakke valgt til møteleder. Sekretær, Reidun S. Hansen valgt til referent. 

  

3.   Leder leser årsmelding med vedlegg fra Inger Granby og Øyvind Hansen. 

      Det kommenteres at det er bra Samarbeidsforum har blitt høringsinstans og kommet på  

      banen gjennom deres arbeid. 

  

     Årsmelding enstemmig godkjent. 

  

     Regnskap:        

     Kasserer, Solveig Aspås legger fram regnskapet. Det er gått utover rammene vedtatt  

     på forrige årsmøte. Årsmøtet tilslutter seg til at dette har vært nødvendig på grunn av        

     utstrakt aktivitet på grunn av rusreformen. 

     Revisor har godkjent regnskapet uten å ha gått igjennom bilagene.  

     Dette godkjennes ikke av årsmøtet. 



  

Forslag: Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte uke 45. hvor regnskapet blir  

              godkjent. 

              Enstemmig vedtatt. 

  

    4.     Forslag om å endre navn til Samarbeidsforum for kollektiver i Norge. 

Årsmøtet ser ikke dette som en aktuell problemsstilling i dag. 

Dumt med navneendring nå, når organisasjonen har markert seg og blitt kjent. 

  

Enstemmig vedtak om å beholde navnet som i dag. 

  

            Forslag om at det velges et sosialpolitisk arbeidsutvalg for 2 år, bestående av : 

2 personer som representerer voksen/ungdom – rus. 

2 personer som representerer barnevern. 

De får mandat fra styret til å jobbe fritt – og holde styret orientert. 

  

Forslaget enstemmig vedtatt. 

  

Styrets forslag om å velge 2 personer som skulle vurdere behovet for å ansette/frikjøpe en 
person ble diskutert. Det er et stort behov for at styret engasjerer seg mer ruspolitisk, samt er 
mer tilgjengelig. Ved ansettelse av f.eks en sekretær vil det bli mer kontinuitet, og dialog 
mellom styret og medlemmene. 

Styremedlemmene pr. i dag er valgt inn under andre forutsetninger. Aktivitetene er lagt til 
samlingene på Guriset uke 10 og 45. Dette er deres mandat utfra hva som er bestemt på 
årsmøte og hva arbeidsplassen har satt av tid til. 

Departementet har en adresse og forholde seg til som må være oppgående. 

Leder garanterer at Himsmoen tar ansvaret for at brev/info kommer direkte til sosialpolitisk 
utvalg i leders fravær. 



Det ble enighet om at styret kjøper de tjenester som er nødvendig på konsulentbasis i denne 
perioden. Og ser nærmere på saken fram mot neste årsmøte. Vi er fornøyd med at dette 
årsmøtet starter en prosess, som vil bli fulgt opp. 

  

            Forslag om at det arrangeres en festival/konferanse i ”Det nytter” regi. 

Mål er å synliggjøre undersøkelser av flere tiltak. 

Gjennomføring i løpet av april. 

Styret tar ansvaret og fører oppdraget videre. 

  

Forslaget enstemmig vedtatt. 

  

5. Budsjettforslag fra styret: 

Kritikk fra årsmøtet om at  budsjettet ikke var satt opp, så alle fikk se. 

Styret beklager dette, budsjettet blir sendt ut sammen med årsmøtereferatet. 

Styret ble bedt om å søke midler til konferansen. 

  

Konsulenthjelp           kr.  90.000 

Sosialpolitisk utvalg         40.000 

Konferanse                       20.000 

                                                          I alt 150.000 i økte utgifter. 

  

Delt på medlemmene blir det kr. 12.000 i økt medlemsavgift. 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

  

6. Valgkomiteens forslag til styre: 

  

Leder:             Knut Bakke       ( Himsmoen )           ikke på valg. 



Kasserer:        Solveig Aspås   ( Kvamsgrind )         ikke på valg. 

Sekretær:        Rolf Jansen        ( Skjerfheim )           ny 

Varamedlem:  Stig Jensen        ( Styve Gard )           ny 

                      Forslaget enstemmig vedtatt. 

  

  

           Valgkomiteens forslag til sosialpolitisk utvalg: 

  

Voksen/ungdom, rus :  Øivind Kihl                (Kvamsgrind) 

                                     Øyvind Hansen           (Solliakollektivet) 

Barnevern:                   Mette Maseng            (Svalstuen) 

                                     Fredrik Lange Nilsen (Skjerfheim) 

  

                         Forslaget enstemmig vedtatt. 

  

Øivind Kilhl og Øyvind Hansen skal begge ut i permisjon i et halvt år av den valgte perioden. Fra Sollia 
stiller nestleder Karl Erik Sjøberg som vara for Øyvind Hansen. Kvamsgrind sitller vara for Øyvind 
Kihl. 

  

  

Valgkomiteens forslag: 

  

Valgkomite:                   Mette Byremo (Himsmoen) og Lillian Sørås (Langørjan). 

  

Den 13.03.04. 

 

Reidun Skjønberg Hansen 

Sekretær. 


