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Styremøte i Samarbeidsforum 08.03.05
 
 
Tilstede: Knut Bakke, Stig Jensen, Arvid Lone, Rolf Jansen
 
 
Saker:

1.                  Årsmøtet
2.                  Styremøter mellom samlingene
3.                  Uke 45
4.                  Faglig manifest for Samarbeidsforum
5.                  Valg
 
 

Vi vil ikke foreslå noen kontingentsenking i år. Vi gikk med et stort overskudd i fjor, men dette har
klare årsaker. Det vil trolig bli mer aktivitet i sos.pol. utvalg, mer innsats og gjennomføring av den
store konferansen i Oslo, og trolig en del lobbyaktivitet som vil kunne koste penger. Videre ble
fagkonferansen på Guriset i år billig, uke 45 blir mer kostbar.

1.

Vi vil forsøke å ha møter etter behov, men tidligere erfaring viser at de er vanskelige å gjennomføre.
Vi vil avholde minst ett møte, fortrinnsvis sammen med sos.pol utvalg.

2.

Dag 1 er i orden. Der vil temaet bli: ”Historiefortelling” Dag 2 vil søkes planlagt som noe
identitetsstyrkende /oppbyggende, og vi ser for oss en foreleser som for eksempel Nils Arne Eggen.
Dag 3 vil være presentasjon av et nytt kollektiv. Klokkergården?

3.

Vi ønsker at det utarbeides et faglig manifest for Samarbeidsforum. Dette kan gjerne knyttes til
arbeidet med fagkonferansen. Vi forsøker å få Knut Redalen fra Hiimsmoen til å lage et utkast, som
han kan diskutere videre med sos.pol utvalg. Vi ser for oss at dette utkastet sendes til høring hos alle
kollektivene, som kommenterer det.

4.

Forslag fra valgkomiteen er kommet inn. Knut og Stig tar gjenvalg. Vi trenger en til valgkomiteen
(helst en fra trinn 1) som helt sikkert kommer på neste årsmøte. Gjerne en fra Klokkergården. Stig
sjekker om Trine Holst fra Fossum kan ta vervet som revisor.

5.

Det er laget en økonomiplan som lager grunnlag for budsjettet for 2005
Det innkomne forslaget fra Hiimsmoen om vedtektsendring anbefales.
 
 
For styret
 
 
_________________
Rolf Jansen
Sekretær.
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