Samfunnsviterne i Finnmark - Årsmøte 6. september 2016 kl. 17 - 18
Tilstede: Majjen Eira, Renathe Aspeli Simonsen, Lisbeth W. Skoglund, Jelena Porsanger, Nils Jørgen
Nystø, Kai Lund, Janne Hansen og Synnøve Solbakk.
Leder Kai Lund ønsket velkommen.

Sak 01/16 Valg av møteleder og sekretær
Janne Hansen ble foreslått som møteleder og Synnøve Solbakk som sekretær.
Vedtak: Enstemmig valgt, som foreslått.

Sak 02/16 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Sak 03/16 Årsberetning 2015-2016
Styret fremla årsberetning for 2015-2016, som også var lagt ut på nettsiden til Samfunnsviterne
sammen med innkalling til årsmøtet.
Innspill fra årsmøtet:
Nils Jørgen Nystø: Imponerende hva styret har fått til med lite midler. Det var viktig at styret
behandlet og uttalte seg om situasjonen for Samisk arkiv. Status er at Sametinget behandler saken i
kommende plenumsmøte. Det ligger an til at Samisk arkiv består som egen enhet med egen ledelse i
fremtidien. I årsberetningen står det at han ble oppfordret av styret til å fremme saken til
samfunnsviterne, men det var omvendt.
Styret ved Kai Lund: Oppsummering fra miniseminaret 16. juni i år vedlegges årsberetningen, og det
gjøres mindre formuleringsendringer i beretningen før den sendes videre i organisasjonen.
Vedtak: Årsberetning med mottatte innspill ble enstemmig godkjent.

Sak 04/16 Regnskap for 2015 og 2016
Styret fremla prosjektregnskap for 2015 og hittil i 2016 til årsmøtet til orientering. Til neste år
vurderes en annen presentasjonsform av regnskap (ikke på bilagnivå med personnavn).
Vedtak: Fremlagte prosjektregnskap ble tatt til orientering.

Sak 05/16 Aktivitets-/handlingsplan for 2016-2017
Styrets forslag til aktivitetsplan:
-

Synliggjøring av Samfunnsviterne i Finnmark og rekruttering av medlemmer.
Arrangere min. 1 miniseminar/fagdag, gjerne 2; 1 på våren og 1 på høsten.
Delta i landsmøtet.
Avholde styremøter.
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Innspill fra årsmøtet:
Renathe A. Simonsen: Foreslår å ha stand om Samfunnsviterne på Universiteter og Høyskoler, f.eks
under forskningsdagene, og ha vervemateriell/brosjyrer tilgjengelig på arbeidsplassene.
Kai Lund: Styremedlemmer og tillitsvalgte bør kunne frikjøpes til dette arbeidet (rekruttering, stand
m.v).
Nils Jørgen: Neste år er det stortings- og sametingsvalg, og i kjølvannet av valgkampen kan det være
saker vi bør være ta tak i med faglig vinkel, og gjerne invitere til debatt – men her vil timingen være
viktig (f.eks i august).
Majjen Eira: Vi lever i en digital hverdag, og Samfunnsviterne i Finnmark bør ha en offentlig
facebookside for formidling av informasjon om oss utad, og her er kan også sentrale samfunnsvitere
profileres. Samtidig beholdes facebookgruppen til intern kommunikasjon.
Jelena Porsanger: Neste år, 6. februar 2016, er det 100 års markering av det første samiske
landsmøtet i Trondheim. I dette jubileet bør vi profilere oss.
Synnøve Solbakk: Medlemmer i foreningen kan også gjøre profileringsarbeid og medlemsverving,
både i arbeidsplassene og med stand i aktuelle arrangement.
Vedtak: Årsmøtet vedtok følgende aktivitets- og handlingsplan for 2016-2017:
-

Synliggjøring av Samfunnsviterne i samfunnsdebatten med faglighet.
Rekruttering av medlemmer med Finnmarks og samisk profil, f.eks under forskningsdagene, i
andre aktuelle arrangement og på sentrale utdanningsinstitusjoner.
Mer offensiv kommunikasjon utad, og begynne med egen liker-side på facebook om
aktiviteter og profilere aktuelle samfunnsvitere.
Arrangere minimum 1 miniseminar/fagdag, men gjerne 2; 1 på våren og 1 på høsten.
Delta i landsmøtet.
Avholde styremøter, og min. 2 hvor vi samles og øvrige som skypemøter.

Sak 06/16 Budsjett 2016-2017
Forslag fra Kai Lund: Styret får i fullmakt til å utarbeide budsjett i hht vedtatte aktivitets/handlingsplan.
Vedtak: Enstemmig vedtatt, som foreslått.

Sak 07/16 Valg
Styret:

Kai Lund, Yngve Engkvist og Synnøve Solbakk er ikke på valg (valgt for 2015-2017). Andreas Foss
Westgaard og Anna Solvoll Rognmo er på valg.
Forslag Kai Lund: Janne Hansen velges som styremedlem for 2 år.
Forslag fra Nils Jørgen Nystø: Jelena Porsanger velges som styremedlem for 2 år.
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Forslag fra Synnøve Solbakk: Renathe A. Simonsen foreslår som 1. varamedlem og Anna Solvoll
Rognmo som 2. medlem.
Vedtak: Enstemmig valgt som foreslått.
Delegater til Samfunnsviternes landsmøte 8.-10. november 2016 i Lillestrøm:

Finnmark fylkeslag kan delta med 2 representanter.
Forslag fra Kai Lund: Fylkeslederen (Kai Lund) og Janne Hansen representerer fylkeslaget. Styret får i
fullmakt til å velge varadelegater.
Vedtak: Enstemmig valg, som foreslått.
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