Samarbeidsforum for norske kollektiv
Samarbeidsforum er en organisasjon for ideelle og offentlig eide tiltak innen barnevern- og russektoren som oppfatter seg selv å tilhøre
den norske kollektivtradisjonen. Samarbeidsforum skal stimulere kraften i hvert enkelt tiltak og inspirere medlemmene til å arbeide for
at tiltakene forblir et alternativ, skape kontakt mellom tiltakene og drive faglig utvikling, være høring/rådgivende forum.

Årsmøte 2014, Samarbeidsforum for norske kollektiv
Sted: Guriset fjellstove 18 mars 2015
Tilstede:
Representanter fra Skjerfheim, Stiftelsen Himsmoen, Kvinnekollektivet Arken, Stiftelsen
Solliakollektivet, Stiftelsen Klokkergården, Fossumkollektivet, RIO v/ Heidi Hansen

Saksliste.
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av dirigent og referent
3. Årsmelding og regnskap
4. Budsjett og medlemskontigent
5. Innkommende saker?
6. Årsplan tom neste årsmøte
7.Valg
1. Innkalling og saksliste godkjennes
2. Reidun Wilhelmsen blir valgt som dirigent og Hilde Bianca Midtbø som referent.
3. Årsmelding blir opplest og vedtatt.
Regnskapet blir gjennomgått og vedtatt
4. Budsjett gjennomgått og vedtatt.
Det er ikke aktuelt med økning av medlemskontigenten.
5. Innkommende saker:
Styret ønsker å invitere de Terapeutiske Samfunn inn i Samarbeidsforum. Reidun
informerer om tanker rundt dette. Vi er i gang med en slik prosess, og De
Terapeutiske Samfunnenes organisasjon har årsmøte neste uke hvor denne saken er
meldt inn.
Årsmøtet støtter videre arbeid med dette.
6. Årsplan for neste styremøte:
Forslag fra styret er å fortsette med årsplanen fra 2014, dette tiltredes av årsmøtet.
Forslag fra årsmøtet om å jobbe med/prioritere rettighetsforskriftene og ønske om å
invitere NIT til Guriset. Begge punktene legges til i årsplan.
7. Valg.
Rune Sundt, Tore Martin Helgesen og Knut Bakke er på valg for to år. Alle stiller til
gjenvalg og blir valgt ved akklamasjon.
Kristin Holmemo er på valg for 1 år pga at styremeldem Dan Brovold gikk ut av styret
ett år før tiden. Kristin Holmemo blir valgt inn som styremedlem for ett år ved
akklamasjon.
Ine Gangdal og Edvard Aas Hansen blir gjenvalgt som valgkomite ved akklamasjon.
Revisor ble ikke valgt, kollektivene henstilles om å dra «hjem» og sjekke om de har
noen kandidater. For så å kontakte styret om de har aktuelle forslag.

