Samfunnsviterne i Finnmark - Styremøtet 16. juni 2016 kl. 10 – 12
Tilstede: Anna Solvoll Rognmo, Janne Hansen og Synnøve Solbakk
Forfall: Kai Lund, Andreas Foss Westgaard, Yngve Engkvist.

Saker:
01/16

Godkjenning av referat fra forrige møte

Gjennomgått og godkjent referat fra styremøtet 12. november 2015. Vi er i rute med
aktivitetsplanen.

02/16

Forberedelser til dagens miniseminar

Janne møteleder. Presentasjonsrunde. Anna ønsker velkommen og orienterer om arbeidet i
fylkeslaget, og Synnøve orienterer om programmet.

03/16

Årsmøtet i Samfunnsviterne Finnmark

I hht vedtektene må vi ha årsmøte før 30. august for å kunne velge delegater til landsmøtet.
Årsmøte avholdes tirsdag 30. august kl. 17 i Karasjok. Lederen innkaller til årsmøtet i hht
vedtekene/rutinene.
Foreløpig saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
7.
8.

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av dagsorden
Årsmelding 2015
Regnskap 2015
Handlingsplan/aktivitetsplan 2016
Budsjett 2016
Valg (2 styremedlemmer på valg), valgkomite og valg av delegater til landsmøtet.
Evt landsmøtesaker
Evt årsmøteuttalelser

Det må settes en frist for innmelding av saker til årsmøtet.
Lederen får fullmakt/oppgave til å utarbeide årsmøtes og sakene på vegne av styret, som
avklares med styret pr epost, innen 22. august.
Det legges opp til årsmøte med faginnslag om kommune- og regionreformen enten med
innleder eller et panel med flere deltakere. Anna følger opp.
Det tas sikte på å avholde et telefonstyremøte for å forberede årsmøtesaker.

Styret ber lederen sjekke om det hovedtema/saker for landsmøtet 2016 som vårt fylkeslag
bør ta stilling til på årsmøtet 30. august.
Frist for å melde inn saker til landsmøtet er 9. september 2016.

04/16

Landsmøtesak – forslag fra fylkeslag Oslo/Akershus

Vi har fått en henvendelse fra fylkeslaget i Oslo/Akershus om å støtte deres forslag til
endringer i formålsparagrafen til Samfunnsviterne; de ønsker å få lagt inn «likestilling». Vi
støtter forslaget, men vil at «mangfold» også tas med; dvs. «likestilling og mangfold».
Oslo/Akershus ønsker også at samfunnsviterne melder seg inn i Transparency International
Norge (TI-Norge). Vi ser frem til diskusjon om dette på landsmøtet.

