Samfunnsviterne i Finnmark - Årsmøte 6. juni 2019 kl. 18 – 19.30
Tilstede: Jelena Porsanger, Nils Jørgen Nystø, Lisbeth V. Skoglund og Synnøve Solbakk.
Leder Jelena Porsanger ønsket velkommen.

Sak 01/19 Valg av møteleder og sekretær
Jelena Porsanger ble foreslått som møteleder og Synnøve Solbakk som sekretær.
Vedtak: Enstemmig valgt.

Sak 02/19 Godkjenning av innkalling og sakliste
Det ble foreslått at sakstittelen i sak 05/19 og 08/19 tydeliggjøres at det gjelder regnskap og budsjett.
Vedtak: Innkalling av 16. mai 2019 med saksliste og tilleggsforslag ble enstemmig godkjent.

Sak 03/19 Ny organisering i Samfunnsviterne - uttalelse
Styrets forslag til uttalelse:
(1) Samfunnsviterne i Finnmark har ved flere anledninger diskutert ny organisasjonsmodell for
Samfunnsviterne. I august i 2018 diskuterte fylkesstyret det første utkastet til endringer i
organisasjonsmodellen og fremmet denne som sak til årsmøtet 25. oktober i Karasjok. På møtet ble
det vedtatt et innspill til organisasjonsutvalget hvor fokus var på fremtidig organisering av
fylkeslagene i Finnmark og Troms - økt samarbeid eller sammenslåing? Her deltok fem medlemmer,
hvorav tre styremedlemmer.
(2) På årsmøte 6. juni 2019 i Karasjok møtte ... medlemmer og styret. Ny organisering i
Samfunnsviterne ble igjen hovedtema på møtet.
(3) Årsmøtet viser til årsmøteuttalelsen fra 2018 hvor en ser behovet for endring av
organisasjonsstrukturen i Samfunnsviterne og støtter hovedlinjene i hovedstyrets forslag til ny
organisasjonsmodell med avvikling av fylkesavdelingene, etablere fagforumer og endre på
delegatsordningen. Samfunnsviterne i Finnmark støtter også forslaget om å etablere 6 (seks)
regioner hvor Finnmark, Troms og Nordland danner én region i Samfunnsviterne, og om innføring av
elektroniske valg.
(4) Samfunnsviterne i Finnmark ser derfor at foreslåtte nyorganisering gir potensiale for mindre
byråkrati, bedre ressursutnyttelse, nettverksbygging og forenkle muligheten for deltakelse uavhengig
bosted. Moderne datateknologi skaper nye rammer og muligheter for organisasjonen.
Samfunnsviterne i Finnmark ser imidlertid behov for avklaring av detaljene for delegatsfordelingen.
Hvordan skal en sikre representasjon fra landsdelene innad i regionen synes uavklart.
Sammenslåingen av Finnmark og Troms fylkeskommuner skaper uansett behov for å gjennomgå og
endre organisasjonsmodellen regionalt.
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(5) Erfaringen fra samfunnsviterarbeidet i Finnmark de siste årene viser nedadgående interesse og
engasjement blant medlemmene. Store geografiske avstander mellom medlemmenes arbeidssted og
fylkeslagets uklare rolle i forhold til oppfølging av medlemmene, kan være noe av årsakene til dette.
Følgende endringer og tillegg ble fremmet i årsmøtet:
Første setning i andre avsnitt endres til: På årsmøte 6. juni 2019 i Karasjok møtte fem medlemmer,
hvorav fire styremedlemmer.
Siste setning i tredje avsnitt endres til: Samfunnsviterne i Finnmark støtter også forslaget om å
etablere regioner, og om innføring av elektroniske valg.
Første setning i fjerde avsnitt endres til: Samfunnsviterne i Finnmark ser derfor at foreslåtte
nyorganisering, som foreligger pr, 6. juni 2019, gir potensiale.. osv.
Andre setning i femte avsnitt endres til: Store geografiske avstander mellom medlemmenes
arbeidssted og fylkeslagets uklare formelle rolle i forhold til oppfølging av medlemmene, kan være
noe av årsakene til dette.
Ny siste setning: På denne bakgrunn og i tråd med forslag til ny organisering, anbefaler
Samfunnsviterne i Finnmark at fylkeslaget i Finnmark avvikles i/fra og med landsmøtet i 2019.
Vedtak: Styrets forslag med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt (se vedlegg).

Sak 05/18 Årsberetning 2018 - 2019
Styret fremla følgende årsberetning for 2018-2019:

Innledning
Denne årsmeldingen er for perioden 25. oktober 2018 til 6. juni 2019.
Samfunnsviterne i Finnmark gjennomførte årsmøte 25. oktober 2018 i Alta. Her deltok fem
medlemmer, hvorav tre styremedlemmer.

Styret
Fylkesleder Jelena Porsanger, styremedlemmene Renathe A. Simonsen og Synnøve Solbakk og
varamedlem Mads Munkvold ble gjenvalgt. Nils Jørgen Nystø ble valgt som nytt styremedlem.

Aktiviteter
I perioden har vi hatt ett styremøte med fire saker på sakslista.
Felles fagdag med fylkeslaget i Troms 10. desember 2018 i Tromsø

I samarbeid med fylkeslaget i Troms ble det arrangert en felles fagdag i Tromsø 10. desember 2018
med tittelen; Hva har formet Troms og Finnmark – historisk, kulturelt og politisk? Merete Nilsson,
leder i Samfunnsviterne, åpnet arrangementet, og Rune Blix og Ánde Somby fra UiT Norges arktiske
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universitet innledet med utgangspunkt fra sine fagområder; historie og juss. Det var rundt 40
deltakere, men to fra Finnmark (styremedlemmer).
Ny organisering i Samfunnsviterne

Fylkeslaget i Finnmark har drøftet forslag til ny organisasjonsmodell i Samfunnsviterne i årsmøtet 25.
oktober 2018, og her har vi understreket behovet for endring i organisasjonsstruktur og har gitt vår
støtte hovedlinjene til ny organisasjonsmodell. Vi ser muligheter med opprettelse av ulike
samfunnsviterfora, men vi er samtidig opptatt av at områder og arbeidsplasser med få medlemmer
må ivaretas i den nye organiseringen.
I forkant av felles fagdag i Tromsø 10. desember 2018 hadde vi et kort møte mellom fylkeslagsstyrene og lederen i Samfunnsviterne, og temaet var den fremtidige organiseringen av
organisasjonen og videre prosess.
Det ble gjennomført seminar mellom hovedstyret og fylkeslederne 28.-30. mars 2019 i London, men
vi hadde dessverre ikke anledning til å delta. Fylkesleder Jelena Porsanger deltok i et oppfølgende
organisasjonsseminar i Oslo 23. mai 2019, og her ble også endringer i vedtektene presentert og
drøftet. Se mer info og forslag til uttalelse i forrige sak; 03/19.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 05/19 Oversikt over utgifter og inntekter i perioden (regnskap)
Styret fremla oversikt over utgifter fra 25. oktober 2018 til d.d. til orientering:
Årsmøte 25.10.18 i Karasjok
Reiseutgifter
Bevertning
Sum

2205
717
2922

Utgiftene dekkes av budsjettramme/inntekter fra
Samfunnsviterne sentralt.
Merknad: Reiseutgifter i fbm. deltakelse på felles fagdag med Troms, er i hht sekretariatet postert
Troms fylkeslag, da arrangementet var i Tromsø. Ingen forbruk i 2019 før dagens årsmøte.
Vedtak: Fremlagte regnskapsoversikt med merknad ble tatt til orientering.

Sak 06/19 Innkomne forslag/saker
Ingen forslag/saker fremmet.

Sak 07/19 Aktivitets-/handlingsplan for 2018 - 2019
Styrets fremla forslag til aktivitetsplan for 2018 – 2019.
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Oppfølging av interne prosesser i Samfunnsviterne, herunder ny organisering.
Delta i landsmøtet 30. oktober – 1. november 2019 i Oslo.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 08/19 Oppstilling av inntekter og utgifter i neste periode (budsjett)
Styret forslag:
Alle eventuelle utgifter forutsettes dekt av Samfunnsviterne sentralt, se sak 05/19.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 09/18 Valg
Styrets forslag:
Styret valgt i årsmøtet 25. oktober 2018 prolongeres/gjenvelges og fungerer frem til
Samfunnsviternes landsmøte 30. oktober – 1. november i 2019.
Iht delegatfordelingen kan vi fra fylkeslaget i Finnmark delta med to delegater i Samfunnsviternes
landsmøte 30. oktober – 1. november 2019 i Oslo.
Forslag fremmet i årsmøtet:
Første avsnitt endres til: Styret valgt i årsmøtet 25. oktober 2018 fungerer frem til Samfunnsviternes
landsmøte i 2019, se sak 03/19 Ny organisering i Samfunnsviterne – uttalelse.
Ny siste setning: Vi oppfordrer våre medlemmer i Finnmark til å melde seg som landsmøtedelegat
innen 1. september 2019 til samfunnsviterne.finnmark@gmail.com.
Vedtak: Styrets forslag med tillegg og endringer ble enstemmig vedtatt.
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