
ÅRSMØTE I SAMARBEIDSFORUM FOR NORSKE KOLLEKTIV 

GURISET 5.3.08 

  

 Tilstede:  34 personer, 10 Tiltak 

 Saksliste : 

1     Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden. 

2     Valg av møteleder og referent. 

3     Årsmelding for Samarbeidsforum 

4     Årsmelding for sos.pol. utvalg 

5    Regnskap 

6    Handlingsplan for 2008 

7    Budsjett og kontingent 

8    Innkomne saker. 

9    Valg 

  

1.   Møteinnkalling ble enstemmig godkjent 

  

2.   Leder, Knut Bakke valgt til møteleder. Sekretær, Rolf Jansen valgt til referent. 

  

3.   Sekretær leste årsmelding for Samarbeidsforum  

      Årsmelding enstemmig godkjent. 

  

4.   Leder av sos.pol utvalg leste årsmelding  

      Årsmelding enstemmig godkjent. 

  



5.  Regnskap:       

Regnskapet ble enstemmig godkjent 

   

6.  Handlingsplan for 2008 

Handlingsplan ble lagt fram.  

a.          Er vi ideelle nok? Med dette i fokus vil vi jobbe mot statsrådene i begge dep. 
(Helse og barnevern) 

b.          BufDir utarbeider anskaffelsesstrategi. Vi vil jobbe for å være med å påvirke den 
diskusjonen. 

c.          Den midlertidige arbeidstidsbestemmelsen. Vi vil opprettholde beredskap om hva 
som skjer i saken. 

d.         Skole for dem som har brukt opp retten sin. Denne saken skal fortsatt ha fokus rettet 
mot seg. 

e.          FOU. Vi vil jobbe for å få forskere interessert i å forske på kollektiv, og midler til 
disposisjon. 

f.           Samlingen i uke 45. Dette er et jubileum (samling nr. 25) Ekstra stas forberedes. 

  

  

7.  Budsjett og kontingent. 

Det er et ønske at vi skal ha så stor aktivitet at vi går i balanse eller med et underskudd i 2008. 

Arvid Lohne og Hallstein Espeland har fått øket sine honorarer med 10% 

Svalstuenkollektivet har fått gratis medlemskap i Samarbeidsforum inntil ny drift eventuelt er 
gjenopprettet. 

  

Styret foreslo senking av kontingenten med kr. 7.000,- pr. år. Dette pga. at overskuddet i  

     Samarbeidsforum fortsatt øker, og dette er ikke noe mål. Opposisjonen til forslaget mente 
at aktiviteten burde økes, og at midlene burde brukes på fornuftige tiltak, og at kontingenten 
dermed burde forbli som den er. 

     Votering over forslaget viste 9 –ni,  stemmer mot, og 1 – en, stemme for. Styrets forslag 
falt, og kontingenten forblir uendret. 



  

  

8. Innkomne saker. 

Det var ingen saker innlevert innen fristen. 

Det ble åpnet for å behandle to pressemeldinger laget av Sos.pol. utvalg i løpet av samlingen.  

Begge ble enstemmig godkjent.  

  

  

9. VALG  

 Valgkomiteens forslag til styre og andre tillitsverv: 

 

Forslag til styre: 

  

Leder: Knut Bakke (Hiimsmoen) Ikke på valg 

Kasserer: Ragna Remnes Ellingsen (Langørjan) Ny 

Sekretær: Rolf Jansen (Skjerfheim) Gjenvalg 

Varamedlem: Lene Albæk (Kvamsgrind) Ny 

 Forslaget enstemmig vedtatt. 

  

Forslag til sosialpolitisk utvalg: 

  

Voksen/ungdom, rus: Terje Turøy (Fossum) Ikke på valg 

Øyvind Hansen (Solliakollektivet) Ikke på valg 

Barnevern: Kristin Ekeli Holmemo (Klokkergården) Gjenvalg 

Anita Holmestad (Tyrili) Ny 



  

Forslaget enstemmig vedtatt. 

  

Forslag til revisor og Valgkomite: 

  

Revisor: Arne Steinbru (Hiimsmoen) 

Valgkomite: Alf Ove Reime (Styve Gard), og Mette Byremo (Hiimsmoen) 

  

Forslaget enstemmig vedtatt. 

  

Guriset 05.03.08 

Rolf Jansen 

Sekretær  

 


