Samfunnsviterne i Finnmark - Styremøtet 23. februar 2017 kl. 14 15
Tilstede: Kai Lund, Synnøve Solbakk, Jelena Porsanger og Janne Hansen
Forfall: Yngve Engkvist var forhindret fra å møte. 1. varamedlem Renathe A. Simonsen var
innkalt, men møtte ikke.

Saker:
01/17

Valg av møteleder og referent

Styreleder fungerte som møteleder, og Janne ble valgt som referent

02/17

Godkjenning av innkalling og saksliste

Styremøtet ble innkalt av styreleder per e-post av 21. februar 2017.
Som saksliste foreslår styreleder orientering om livet i Samfunnsviterne og fra
fylkesledersamlingen i Oslo i 16. – 17. februar 2017.
Janne foreslår at styremøtet 7. desember 2016 behandles som referatsak. Som
orienteringssaker foreslår Janne oppfølging av landsmøtet 8. – 10. november 2016, med
informasjon på nordsamisk på nettsidene og deltakelse på tariffkonferansen i Oslo 7. – 8.
mars 2017. Janne ber om at styreleder orienterer om eventuell oppfølging av forslaget fra
Andreas Foss Westgård om vår støtte til synspunkt på endringer ved Uit.
Janne foreslår oppfølging av Aktivitets- og handlingsplan for 2017 som egen sak.
Styreleder foreslo en formalisering av konstituering av styret, med valg av nestleder. Dette
blir utsatt til neste styremøte i Vadsø 11. mai 2017 kl 1100.
Forslag til vedtak: saksliste, med tillegg, godkjennes
Vedtak: sakslista, med vedlegg, godkjennes

03/17
-

-

Orienteringer
Styreleder orienterer om fylkessamlingen februar 16. – 17. februar 2017.
Fylkeslederne fikk anledning til å møtes med hovedstyret. Organisasjonsarbeidet
vektlegges i hovedstyrets handlingsplan. Organisasjonsutvalget ble drøftet, der
spørsmålet om fylkestilhørighet inngår.
Oppfølging av forslaget fra Andreas Foss Westgård om vår støtte til synspunkt på
endringer ved Uit. Styreleder sjekker saka til neste styremøte i Vadsø 11. mai 2017.
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-

-

-

Janne orienterer om utarbeidelse av informasjon på nordsamisk på nettsidene som
en oppfølging av landsmøtet 8. – 19. november 2016. Flott oppfølging av
generalsekretæren og super oversettingsinnsats av Jelena.
Janne orienterer om deltakelse på tariffkonferansen i Oslo 7. – 8. mars 2017. Har fått
plass på konferansen 7. mars, mens seansen 8. mars var forbeholdt tillitsvalgte. Vi
sjekker hva begrepet «tillitsvalgt» innebærer. Gjelder det ikke innen fylkeslagene?
Synnøve orienterte om at ho vurderer å delta på lederkurs i regi av samfunnsviterne
og juristforbundet.
Styreleder orienterte om at Bjørn Simonsen er ny kontaktperson for fylkeslagene.

Orienteringssakene tas til orientering

04/17 Referatsaker
Referat fra styremøte 7. desember 2016. Referatet var på e-postsirkulasjon og er godkjent.
Referat fra styremøte 7. desember 2016 tas til etterretning

05/17

Aktivitets-/handlingsplan i 2017

Aktivitet: Profilering på utdanningsinstitusjonene
Tiltak: Forslag om profilering i Alta under Studentuka, forskningsdagene og andre relevante
arrangementer. Jelena, Janne og Nils Jørgen samarbeidet om stand på Sámi Allaskuvla under
forskningsdagene høsten 2016, og der ble vi oppmerksomme på at vi mangler
profileringsmateriell på (nord)samisk. Ny stand under forskningsdagene på Uit i Alta høsten
2017, og eventuelt i Kautokeino(?) I Alta planlegger vi også fagdag og årsmøte under
forskningsdagene. Ansvarlig: Yngve Engkvist(?) I Kautokeino – ansvarlig: Jelena Porsanger.
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 sendte ut et flott nyhetsbrev i
desember 2016, og postet også på Facebook. Synnøve følger opp med nye spennende brev.
Aktivitet: Fagdag og styremøte våren
Tiltak: Fagdag og styremøte i Vadsø 11. mai 2017
Tema for fagdag: Modern public management/New public management
Regionaliseringen i Norge og betydning for offentlige arbeidsplasser i Finnmark?
(Hva skjer med offentlige institusjoner i Finnmark?) Sted: Vadsø (lokale hos fylkesmannen?).
Tid: forslag 11. mai. Kl 13 – 1700. Fagdagen starter med lunsj, og vi følger på med innledere
og debatt. Styreleder følger opp saka, og tar kontakt med Anna for hjelp til planlegging og
profilering. Styremøte samme dag kl 1100. Styremedlemmene ankommer Vadsø 10. mai, og
samles til middag på kvelden. Kai – husk å bestille hotellrom, middag, lunsj møtelokale
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Aktivitet: Årsmøte og fagdag på høsten
Tiltak: Fagdag og årsmøte i Alta i september, gjerne i forbindelse med forskningsdagene.
Tema fagdag - tentativt: Akademikersamarbeid, synliggjøring og profilering. Tid besluttes på
styremøtet 11. mai.
Forslag til vedtak: Aktivitetsplanen, med endringer, følges opp. Nytt styremøte i Vadsø 11.
mai 2017, kl 1100. Mulig nytt skypemøte før 11. mai
Vedtak: Aktivitetsplanen, med endringer, følges opp. Nytt styremøte i Vadsø 11. mai 2017, kl
1100. Mulig nytt skypemøte før 11. mai
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