
Møte i styret Samarbeidsforum 3. Juni 2016  
Tilstede: Reidun, Rune og Knut. (Ikke beslutningsdyktig styre.) 
 

1. Oppsummering fra årsmøte i Fagrådet. Reidun er valgt inn i valgstyret for 
Fagrådet. 
 

2. Charlotte fra Skjerfheim erstatter Annette i styre i Samarbeidsforum. 
 

3. Høringer. Medleverforskrift  
– Samarbeidsforum er positiv til forslag til forskrift, men er bekymret for om 
utvidelse av områdene forskriften skal gjelde for – vil generere tilspisset konflikt 
mellom FO/FF og oss som benytter medleverskap. 
Samarbeidsforum velge:  
- støtte en forskrift som kan gi ”ris til egen bak,” fordi den utvider områder den 

kan benyttes og følgelig vil bli viktigere å kjempe mot for FO/FF 
- eller støtte forskriften fordi vi generelt og prinsippielt er enige i forskriftens 

innhold? 
Vi trengte innspill fra annet styremedlem for å bli beslutningsdyktig. 
Tore Martin ble ringt – han mener vi ikke skal legge inn høringssvar, noe som er i 
tråd med det de tilstedeværende mener. Dette blir følgelig styrets beslutning  
–  Samarbeidsforum legger ikke inn eget høringssvar vedr. medleverforskrift. 
 

4. Høring vedr. ny barnevernslov – Knut og Kristin jobber med det. 
 

5. Guriset:  Merethe Glenne Øie – klar. 
Linn Herning – nesten klar ☺ Problemer med tid. 

    Rune - Sjekke at de ikke har fått kolliderende tidspunkt.  
   Phoenix Haga – tar en bolk (kan alle tidspunkter) 
   Petter uteligger – Tore Martin jobber med 
  
 Roger fra Arken – fortelle om sin bok ”Nykter,” og spille/synge? 
 Filmkveld – kanskje for passivt? 
 JubileumsQuizz – Reidun spør Øyvind H 
 

Ide – be Knut om å trekke noen lange linjer fra alle sine år i Samarbeidsforum – 
endringer/forskjeller/likheter osv. osv… Han startet på det første trinnkurset 
som Samarbeidsforum arrangerte etter reoppstart i 1996, så ble han med i styre 
og stell og har vært det siden ☺ 

 
Dersom vi ikke får tak i Petter uteligger – må vi jobbe med et alternativ som har 
«wow»-faktor – vi var innom Sturla Berg-Johansen, ev. ande som er kjente og som 
snakker om rus??? 

 
Drop-out team vest – Knut jobber videre med til uke 10, 2017. 
 

Neste styremøte er 19. August kl 10:00 på Retretten. 
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