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 22. MARS 2017 PÅ GURISET
Tilstede: 22 ansatte fra medlemskollektivene
ÅRSMØTET
1 Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent
2 Valg av dirigent og referenter
Dirigent Reidun Wilhelmsen
Referent Kristin Holmemo
3 Årsmelding og regnskap
Årsmøtet gjennomgikk årsmeldingen for 2016.
 Punktet om anskaffelser: Rettes til: Oslo hadde egen anbudskonkurranse for
ideelle organisasjoner.
 Ny samarbeidsmodell – tidspunktet rettes.
Årsmeldingen for 2016 godkjent.
Det kom forslag om å opprette høyrentekonto for å få mer renter på pengene.
Regnskap for 2016 godkjent.
4 Årsplan t.o.m. neste årsmøte
Ønsker å fortsette dialogen med BUFETAT
Følge opp anskaffelser i samarbeid med Ideelt Barnevern (IB).
Være aktiv høringsinstans
Jobbe med/prioritere rettighetsforskriftene
GURISET
Utfordringene anbud gir oss som organisasjon, lojalitet, informasjon o.l.
Representant i HSØ’s fagråd – påvirke fagrådet gjennom representanten
Støtte fra Helsedirektoratet eller andre instanser – se på muligheter
Arbeider for å få inn en representant i styret til Fagrådet for rusfeltet
ACTIS – fortsette et aktivt samarbeid og utveksling av kompetanse (fokus på
ettervern)
 Delta i arrangeringen av konferanse med tema: «Ny samarbeidsmodell.» Sammen
med IB og Fagrådet (BUFDIR?).
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 Ha en aktiv Facebook-side
 Vi jobber mot deltagelse på Arendalsuka i 2017 – vi kobler oss på ACTIS sin stand
og eventuelle arrangement
 Få laget ny logo og nytt materiell
 Politisk påvirkning med fokus på valget, vårt hovedfokus skal være
samarbeidsformer med BUFDIR, ettervern, rusfrihet og langtidsbehandling.
5 Innkommende saker
Det var ingen innkommende saker
6 Budsjett og medlems kontingent
Budsjettet for 2017 ble godkjent.
Det er ingen endring i medlemskontingenten.
7 Valg
Styret:
Rune Sundt, Knut Bakke og Tore Martin Helgesen var på valg.
Innstilling fra valgkomiteen:
Rune Sundt og Knut Bakke fortsetter som styremedlemmer, Tore Martin Helgesen
blir vara.
Terje Turøy fra Phoenix House Haga kommer inn som nytt styremedlem.
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.
Valgkomite:
Edvard Aas Hansen fra Sollia ønsker å gi seg.
Ine Gangdal fra Hiimsmoen fortsetter.
Bjørnar Elstad fra Fossum blir nytt medlem i valgkomiteen.
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.
Til årsmøtets orientering:
Camilla Kristoffersen er ikke på valg men skal slutte i sin stilling på kollektivet og
kvalifiserer derved ikke til å sitte i styret når hun har sluttet. Hun jobber for å finne sin
etterfølger fra Skjerfheimkollektivet som trer inn i styret etter henne.
Årsmøtet ga sin tilslutning til denne måten å håndtere det på.

