Samfunnsviterne i Finnmark - Styremøtet 7. desember 2016 kl. 14 15
Tilstede: Kai Lund , Janne Hansen og Synnøve Solbakk.
Forfall: Jelena Porsanger og Yngve Engkvist. 1. varamedlem Renathe A. Simonsen var innkalt,
men var forhindret i å møte.

Saker:
06/16

Godkjenning av saksliste

Andreas Foss Westgård har 8. november 2016 forslått at vi støtter humaniora i nord etter
forslag om nedlegging av flere innen kultur- og samfunnsforskning ved UiT Norges Artiske
universitet. Lederen sjekker status i saken , og hører med Andeas om den fremdeles er
aktuell.
Sakslisten ble godkjent.

07/16

Orienteringer

Samfunnsviternes landsmøte 8.-10. november 2016 i Lillestrøm:

Kai deltok i hele landsmøtet og Janne i deler. Oppsummering:
-

Toppstyrt landsmøte – det tok lang tid før landsmøtedeltakerne slapp til. Men våre
deltakere fikk markert seg godt.
Vi fikk profilert samisk språk og kultur på landsmøtet med slagordet: Mii ofeslastit min
lahttuid (Vi viser vei).
Sak om bosted eller arbeidssted er avgjørende for fylkesmedlemsskap er ikke avklart,
men følges opp i et organisasjonsutvalg som sammensettes i etterkant av landsmøtet.
Yngve valgt inn i valgkomiteen.

Oppfølging: Vi forslår at det utarbeides samisk tekst på nettsiden, min. slik det er på engelsk.

08/16

Aktivitets-/handlingsplan i 2017

Lederen har sendt inn aktivitetsplan for 2017 til Samfunnsviterne sentralt v/sekretariatet 27.
november i år. Her er utdyping til innsendt aktivitetsplan:
Aktivitet: Profilering på utdanningsinstitusjonene.
Tiltak: Profilering i Alta under Studentuka, forskningsdagene og andre relevante arrangementer.
Ansvarlig: Yngve Engkvist.
I Kautokeino – ansvarlig: Jelena Porsanger.
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Aktivitet: Profilering.
Tiltak: Nyhetsbrev til medlemmene i desember - kort info fra landsmøtet, aktivitet i 2017,
oppfordring til å melde inn saker, god jul m.v. Synnøve lager forslag til tekst.
Aktivitet: Fagdag og styremøte på våren
Tema fagdag: Hva skjer med offentlige insititusjoner i Finnmark? Sted: Vadsø. Tid: Etter påske, f.eks i
slutten av april.
Aktivitet: Årsmøte og fagdag på høsten
Tema fagdag - tentativt: Akademikersamarbeid, synliggjøring og profilering. Sted: Alta, gjerne i
forbindelse med forskningsdagene.
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