Samfunnsviterne i Finnmark - Årsmøte 28. september 2017 kl. 13 –
14
Tilstede: Jelena Porsanger, Renathe A. Simonsen, Yngve Enkvist og Synnøve Solbakk.
Leder Jelena Porsanger ønsket velkommen.

Sak 01/17 Valg av møteleder og sekretær
Jelena Porsanger ble foreslått som møteleder og Synnøve Solbakk som sekretær.
Vedtak: Enstemmig valgt, som foreslått.

Sak 02/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Sak 03/17 Årsberetning 2016 - 2017
Styret fremla årsberetning for 2016-2017.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 04/17 Oversikt over utgifter og inntekter i perioden
Styret fremla oversikt over utgifter fra 5. september 2016 til 28. september 2017 til orientering.
Vedtak: Fremlagte regnskapsoversikt ble tatt til orientering.

Sak 05/17 Aktivitets-/handlingsplan for 2017 - 2018
Styrets fremla forslag til aktivitetsplan for 2017 – 2018.
Vedtak: Følgende aktivitetsplan med foreslåtte tillegg ble enstemmig vedtatt:




Nettverksbygging, profilering, rekruttering, med særlig fokus på studentrekruttering i Alta og
Kautokeino: å følge med planlagte fagkonferanser ved UiT og Samisk høgskole og å holde stand
og aktiv profilering, f.eks i fbm WINHEC (World Indigenous Nations Higher Education
Concortium) konferanse i august 2018 i Kautokeino. Besøke tillitsvalgte i fylket.
Involvering av medlemmene i innspill til organisasjonsutvalget, som foretar en gjennomgang av
Samfunnsviternes organisering i periode 2017-2019: Hva medlemmene forventer av fremtidens
arbeidsliv og fagforening? Hva slags forening skal Samfunnsviterne være, hvilke utfordringer
skal løses? Hvordan skal vi ta vare på medlemmer og opprettholde/styrke organisasjonsgraden
i distriktene? Hvordan skal vi organisere oss for fremtiden? Spesielt viktig tema: Hvordan
påvirker fylkesreformen vår organisering?
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Involvere medlemmene våre i arbeid med en ny strategiplan for 2020-2025 i fht prosessen som
hovedstyret fastsetter i januar 2018.
Være synlig og relevant i samfunnsdebatten i nord.
Gjennomføre to fagdager/temamøter, herunder invitere fylkeslaget i Troms til samarbeid om
en felles fagdag/temamøte. Den andre fagdagen gjennomføres i forbindelse med neste
årsmøte.

Merknader: For at fylkesstyret skal kunne involvere medlemmer i organisasjonens ulike prosesser og
for å få medlemmenes tilbakemelding på fylkesstyrets arbeid, rolle og fremtid, må fylkeslederen få
tilgang til oversikt over medlemmer og tillitsvalgte i Finnmark.

Sak 06/17 Oppstilling av inntekter og utgifter i neste periode
Styret fremla oppstilling av inntekter og utgifter for kommende periode, fra 28. september til neste
årsmøte.
Vedtak: Fremlagte oppstilling av inntekter og utgifter for neste periode ble enstemmig oppjustert til
kr 79.500.

Sak 07/17 Valg
Styret:

Jelena Porsanger og Janne Hansen er ikke på valg (valgt for 2016-2018). Yngve Engkvist, Synnøve
Solbakk, Renathe A. Simonsen (valgt som varamedlem og vært ordinært styremedlem fra juni i år) og
Anna Solvoll Rognmo (2. vara) er på valg.
Forslag fra Jelena Porsanger: Renathe A. Simonsen og Synnøve Solbakk foreslås som
styremedlemmer og Mads Munkvold som varamedlem, for 1 år.
Vedtak: Enstemmig valgt som foreslått.
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