Samfunnsviterne i Finnmark - Styremøtet 11. mai 2017 kl. 09.30 –
11.45
Tilstede: Kai Lund, Jelena Porsanger og Synnøve Solbakk.
Forfall: Yngve Engkvist, Janne Hansen, Renathe A. Simonsen og Anna Solvoll Rognmo.

Saker:
06/17

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte

Synnøve innkalte på vegne av lederen til styremøte i epost av 8. mai 2017, i eposten var det
også foreslått saker til styremøtet og til møtet med ledelsen i Samfunnsviterne samme dag.
Oppsummering/referat fra møtet med ledelsen i foreningen tas inn som egen sak i dette
referatet, se sak 12/17.
Referatet fra styremøtet 23. februar 2017 er tidligere er sendt ut per epost til styret og
sakene er fulgt opp.
Forslag til vedtak: Innkalling, saksliste med tillegg og referatet fra forrige styremøte
godkjennes.
Vedtak: Som foreslått.

07/17

Orienteringer

Synnøve har deltatt i lederkurs 23.-24. februar 2017 i Asker i regi av Samfunnsviterne,
Juristforbundet og Naturviterne. Kursdeltakelsen ble dekt av hennes arbeidsgiver.
Orienteringssak tas til orientering

08/17

Mer opplæring og informasjon om skoltesamer: Åpningen av Ä'vv
Skoltesamisk museum i Neiden

Forslag til uttalelse: Samfunnsviterne i Finnmark er glad for at Ä'vv Skoltesamisk museum
åpner sine dører for publikum den 16. juni 2017 i Neiden. Skoltesamer er den samiske
minoriteten som har blitt utsatt for grensetrekninger av tre nasjonale stater; Russland,
Finland og Norge. Gjennom historien har skoltesamer opplevd sterkt press fra
nasjonalstatene. Dette har påvirket skoltesamenes språk, tradisjonelle næringer og
rettigheter på en svært negativ måte. Til tross for utallige grensetrekninger, tvangsflyttinger,
tap av rettigheter til reindrift og fiske, har det skoltesamiske folk vist sin overlevelsesstyrke.
Skoltesamisk er nå i en positiv utvikling. I Norge har skoltesamer vært og er fremdeles en
usynlig minoritet.
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Samfunnsviterne i Finnmark ser at det er stort behov for opplæring og undervisning i og om
skoltesamenes tradisjoner, språk og historie både i Finnmark og i hele Norge. Mediene,
skoler, barnehager, politikere, forvaltere og alle medborgere vil dra stort nytte av å lære om
skoltesamenes historiske skjebne og om deres styrke og kreativitet. Det skoltesamiske
museet vil være et viktig arena for formidling av kunnskap. Samfunnsviterne i Finnmark ber
Finnmark fylkeskommune, Sametinget og statlige myndigheter om å følge opp.
Samfunnsviterne i Finnmark mener det er behov for å få belyst og utredet skoltesamenes
situasjon, med tanke på å sikre deres rettigheter og oppfylle Norges nasjonale og
internasjonale forpliktelser overfor skoltesamene.
Vedtak: Som foreslått.

09/17

Ny konstituering av styret

Styreleder Kai har søkt om fritak fra styret og som leder fra 1. juni i år grunnet flytting.
Forslag: Synnøve foreslo Jelena som leder fra 1. juni 2017 og frem til årsmøtet.
Vedtak: Som foreslått.

10/17

Fastsette dato for årsmøte og fagdag i Alta

Styret har i sak 05/17 vedtatt årsmøte og fagdag i Alta i september i år, og gjerne i
forbindelse med forskningsdagene, som er 20. september til 1. oktober. Tema for
Forskningsdagene 2017 er verdier. "Det handler om hvordan vi forvalter ressursene våre. Og
skaper nye verdier. Både på land, og i havet. Men det handler om mer enn økonomiske
verdier - verdier som gir identitet, verdier i et velferdssystem eller verdien av god helse. Og,
ikke minst: Hva kan forskningen bidra med?" (www.forskningsdagene.no)
Forslag: Yngve bes om å foreslå dato og ordne lokaler på Universtitet i Alta til årsmøte og
fagdag. Fagdagen/tematreffet sendes inn som arrangement under forskningsdagene innen
1. juni (sjekk frist Jelena). Tentativt tema for fagdag: Verdier, verdiskapning og fremtidig
kompetansebehov i Finnmark. Andre akademikerforeninger kontaktes for et evt samarbeid
og til å delta.
Vedtak: Som foreslått.

11/17

Forberede en evt uttalelse i etterkant av dagens fagdag

Forslag: Det utarbeides en oppsummering fra dagens fagdag. En eventuell uttalelse om
temaet (NPM og regionalisering) fra styret vurderes når oppsummeringen foreligger.
Vedtak: Som foreslått.

12/17

Oppsummering fra møte med ledelsen i Samfunnsviterne
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Fra Samfunnsviterne sentralt møtte: Leder i hovedstyret Merete Nilsson og generalsekretær
Gunn Elisabeth Myhren. Vi tok opp følgende saker:
-

-

-

-

Oppfølging av landsmøtesaker; medlemsskap og fylkestilhørighet og
sammensetting av ulike utvalg og arbeidsgrupper
Det er besluttet at bostedsadressen er utgangspunkt for fylkestilhørighet, men
foreningen vil fortsatt ha en pragmatisk tilnæring til dette. For våre aktuelle tilfeller
ber ledelsen om at det gis beskjed til sekretariatet at vedkommende medlem bor
mesteparten av året på arbeidsstedet og at det legges til grunn for
fylkestilhørigheten.
Hovedstyret har nedsatt disse arbeidsgruppene; pedagogiske tjenester,
samfunnsansvar og redaksjonsråd, og mange medlemmer hadde meldt sin interesse.
Kompetanse er vektlagt ved valg av medlemmer gruppene.
Av utvalg er arbeidslivsutvalget allerede oppnevnt og arbeidet er igangsatt.
Organisasjonsutvalget som skal se på hele organisasjonsstrukturen i foreningen
nedsettes innen kort tid, og egentlig er fristen for å melde sin interesse gått ut. Om vi
i Finnmark har kandidater må forslag sendes inn innen veldig kort tid, og vilkår for evt
oppnevning er kandidatene ikke har andre tillitsverv i foreningen. Vi fra styret i
Finnmark var opptatt av å formidle at vi her også har kompetanse, og særlig om
samisk kultur og språk. Ledelsens tilbakemelding er at alle er velkomne til å sende inn
innspill til alle grupper og utvalg.
Synliggjøring av samisk språk og kultur i Samfunnsviterne – profileringsmateriell på
samisk
Bra med synliggjøring av samisk språk på nettsiden, særlig i Tråante-året. Vi i
Finnmark ønsker en roll-up på nordsamisk (gjerne i kombinasjon med norsk) samt
aktuelle brosjyrer på nordsamisk – i første omgang vervebrosjyre og studentbrosjyre.
Ledelsen er positiv, avklarer formelt med styret og gir tilbakemelding.
Eventuelle saker: Lønnsoppgjøret i staten 2017
I større, desentraliserte statlige virksomheter med sentralisert forhandlingssted med
spredte ansatte og medlemmer (i fagforeningene) er det ikke nødvendigvis en fordel
at all lønnsutvikling skal skje gjennom lokale lønnsforhandlinger. Ledelsen vist til at
de er opptatt av at alle skal sikres noe lønnsutvikling samtidig som det skal være rom
fleksibilitet og bruk av lønn som virkemiddel. Ledelsen foreslo at det arrangeres en
lokal samling for statlige tillitsvalgte i Finnmark om temaet. Tidspunkt og tema må
avklares raskt og prioriteres gjennomført tidlig i høst (samme dag som årsmøte og
fagdag i slutten av september i Alta?).
Ledelsen orienterte om at de vil foreslå for hovedstyret at neste samling med
fylkeslederne gjennomføres i Kautokeino 21.-22. august i år. Vi får endelig
tilbamelding etter hovedstyremøtet en av de kommende ukene.
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