
Styremøte kl.14.00 29.oktober 2010
 
Møte ble avholdt på ”Brygga” i Trondheim
Innkalte er styret, sos.pol.utv. og FoU.
 
Tilstede:                      Lene Albæk, Bernt Øiann

og Reidun Wilhelmsen
 
Frafall:                        Ragna Remnes Ellingsen
 
 

Sak 1  Referat fra sist
 
Referatet fra forrige møte ble godkjent.
 

Sak2   Uke 45
 
Lene har god dialog med Arvid om innholdet og gjennomføringen. Det ser ut for at det blir 21 på
fagkonferansen og 15 på trinn. Programmet er klart og det er satt opp et punkt om FoU og mulig
forskningsstilling. I den forbindelse skal Bernt lage et grunnlagsdokument om FoU som inneholder bakgrunn
og mandatet til FoU, hva som er prøvd, hva er funnet ut og hva vet vi?
 

Sak 3  Innspill fra Tyrili ang. samarbeid rundt stilling for forskning
 
Lene har snakket med Arvid om dette forslaget, og han mener dette høres ut for å være riktig vei å gå.
 
Om det blir opprettet en slik stilling innebærer det at kollektivene må spleise på kostnadene. Tyrili foreslår at
de skal stå for arbeidsgiveransvaret og kontorplass i fagfellesskapet hos dem. Lene ringer Trond på Tyrili
for å sjekke ut hva dette innebærer – både økonomisk og praktisk. Dette må vi ha klart før diskusjon rundt
temaet på Guriset.
 
Et mulig vedtak i denne saken må gjøres på årsmøte, men prosessen starter vi nå på Guriset i uke 45. Vi
ser for oss prosessen slik:

-      Vi ser på grunnlagsdokumentet og forslaget på Tyrili på Guriset i uke 45 og tar en beslutning på om
vi vil gå videre på saken

-      Om vi der bestemmer oss for å gå videre blir neste steg å sende ut grunnlagsdokumentet og
referatet fra diskusjonen ut til lederne på alle kollektivene og be om 2 responser:

o   Først vil vi ha respons på om de mener at vi skal ta saken videre – kort frist
o   Om de vil det - ber vi om konkrete innspill – lengre frist

-      Styret sammenfatter responsen og konkretiserer, dette sendes ut til alle i god tid før årsmøte
-      Vi må gjøre alle kollektivene oppmerksomme på at de må sende noen som kan stemme på vegne

av kollektivet i en sak som omhandler større utgifter
-      Endelig beslutning tas på årsmøte

 
Bernt legger fram saken på Guriset
 

Sak 4  Høring Stoltenbergrapporten
 
Vi er blitt høringsinstans etter å ha etterspurt dette.
Lene kontakter sos.pol.utv. og ber dem lage en uttalelse vi kan se på sammen på Guriset.
 

Sak 5  Høring Statsbudsjettet
 
Lene kontakter sos.pol.utv. og ber dem lage en uttalelse vi kan se på sammen på Guriset.
Da denne høringsrunden er nettbasert vil vi at info om dette legges ut på vår hjemmeside, og at vi også
oppfordrer alle som selvstendige fagpersoner om å legge inn høringsuttalelser. Lene sørger for dette.
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Sak 6  Eventuelt
 
Ingen saker på eventuelt
 
 
 
 
Referent Reidun J
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