Referat fra årsmøtet 2012
Referat fra årsmøte i samarbeidsforum for norske kollektiv 07032012
Sak 1.

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: innkalling og saksliste godkjennes.
Sak 2

Valg av dirigent og referent

Vedtak: Reidun W – dirigent og Trude Rød – referent
Sak 3.

Årsmelding og regnskap

Vedtak: Årsmelding for 2011 godkjennes.
Positiv tilbakemelding fra deltagere på årsmøte, de syntes årsmeldingen er detaljert og gir god
innsikt i hvilken jobbing som er gjort siste år.
Vedtak: Regnskap for 2011 godkjennes.
Sak 4.

Budsjett 2012 og medlemskontigent

Vedtak: Budsjettt 2012 godkjennes med de endringene som ble gjort i møte og de
konsekvenser budsjettet medfører.
Det blir ingen endring i medlemskontigenten
Sak 5. Innkommende saker og oppfølgingssaker fra forrige årsmøte
*Endring av organiseringen av Gurisetsamlingene
Styret foreslår et nytt styremedlem som skal ha ansvar for Guriset-samlingene, dette
innebærer en vedtektsendring på antallet medlemmer i styret. Vi foreslår at det endres fra 3 til
3-5 medlemmer i styret.
Vedtak: Endringer av vedtekter enstemmig vedtatt.
*Innføring av konferanseavgift for fagkonferansen ved behov
Dette ble vedtatt gjennom sak 4.
*Samarbeidsforum – hvem er vi – hvor går vi?

Vedtak: Kollektivene tar dette med seg tilbake, og styret for venter at kollektivene kommer
med forslag og innspill.

Styret tar denne saken med seg til årsmøte i 2013 – hvor man da vil komme med en sak
formet utfra tilbakemeldingene fra kollektivene. Det kom forslag om at dette temaet kan vi
bruke tid på 2. dagen i uke 45.
Sak 6.

Årsplan tom neste årsmøte

Forslag:
Årsplan for sos.pol.utv. 2012:
Stortingsmelding om rus – følges opp
Stortingsmelding om barnevern – følges opp
Følge opp arbeidet med nye samarbeidsmodeller i barnevernet, kort- og lang-sikt
Svare på alle aktuelle høringsbrev i årsmøteperioden
Vurdere eventuell oppfølging av resultatet av HSØ sine tildelinger
Videre oppfølging av Barnevernsrapporten og starte prosessen for å lage en tilsvarende for
voksenrus
Vedtak: Årsplan sosialpolitisk utvalg godkjennes.
Årsplan for styret vil være referat fra årsmøte, og saker vedtatt her.
Sak 7.

Valg

Forslag fra valgkomiteen inkludert forslag fra årsmøte:
Styret:
Reidun Wilhelmsen, Arken

– Gjenvalg 2 år

Ragna Remnes Ellingsen, Langørjan

– Gjenvalg 2 år

Rune Sundt, Fossum

– Ikke på valg

Trude Rød, Finnmarkollektivet

– på valg 2 år

Vara: Forslag Ragna Torkelsgard, Tyrili

– på valg 1 år

Sos.pol. utvalg
Tore Martin Helgesen, Sollia

– Ikke på valg

Dan Brovold, Klokkergården

– Gjenvalg 2 år

Gisle Andersen, Tyrili

– Gjenvalg 2 år

Knut Bakke, Hiimsmoen

– ikke på valg

FoU
Fredrik Lange-Nielsen, Skjerfheim

– Gjenvalg 1 år

Finn Arctander, Fossum

– Gjenvalg 1 år

Revisor
Arne Steinbru, Hiimsmoen

– Gjenvalg 1 år

Valgkommite:
Rolf Jansen, Skjerfheim

– Gjenvalg 1 år

Lillian Søraas, Langørjan

– Gjenvalg 1 år

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Refr.
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07032012

