Samfunnsviterne i Finnmark - Styremøte 8. mai 2019 kl. 16 – 17
Tilstede (på skype): Jelena Porsanger, Renathe Simonsen, Nils Jørgen Nystø
Forfall: Synnøve Solbakk.

01/19

Orienteringer

Diskusjon pga. referatet fra hovedstyrets organisasjonsseminar og felles møte med
fylkeslederne (fylkesledermøtet) og arbeidsutvalget, avholdt i London, 28.-30. mars 2019, og
bl.a. innspillet fra Samfunnsviterne i Finnmark, som ble sendt til London møte (vedlegg 2 i
referatet).
Forslag til vedtak: Tatt til orientering.
Vedtak: Som foreslått.

02/19

Arbeid med org.struktur fram til vårt årsmøte i juni

I etterkant av hovedstyrets organisasjonsseminaret i London bestemte hovedstyre å
arrangere et ekstra organisasjonsseminar for fylkeslederne (fylkesledermøtet) 23. mai 2019 i
Oslo. Fylkeslederen Jelena Porsanger skal delta i seminaret. Styret for Samfunnsviterne i
Finnmark skal forberede en sak om endringer i organisasjonsstruktur til fylkesavdelingens
årsmøte i juni 2019.
Forslag til vedtak: Jelena Porsanger og Nils Jørgen Nystø lager et utkast til uttalelsen og
sender det til andre styremedlemmer 3.-4. juni for kommentarer. Uttalelsen forelegges
årsmøtet for vedtak (evt. behandles på årsmøtet).
Vedtak: Som foreslått.

03/19

Årsmøte den 6. juni i Karasjok - Saksliste og invitasjon

Forslag til vedtak: Årsmøtet avholdes den 6. juni 2019 kl. 18 i Karasjok. I tillegg til vanlige
årsmøtesaker fremmes to saker til årsmøtet:
-

Høringsuttalelse fra Fylkesavdelingen om hovedstyrets forslag til ny organisering i
Samfunnsviterne.

-

Utpeking av delegater til Landsmøtet 30. oktober -1. november i Oslo,
https://samfunnsviterne.no/Om-oss/Landsmotet/Landsmotet2019

Informasjon om årsmøtet ble lagt på FB til Samfunnsviterne i Finnmark den 8. mai. Årsmøtet
avholdes i museumsbygningen til De Samiske Samlinger, Mari Boine geaidnu 17 kl. 18.00.
Jelena vil be sekretariatet om bistand for å tilrettelegge for møtedeltakelse på Skype eller
evt. et webinar. Jelena ordner møterom, og i samarbeid med sekretariatet innkaller til
årsmøtet. Jelena og Synnøve forbereder saker til årsmøtet.
Vedtak: Som foreslått.

04/19

Eventuelt

Samfunnsviterne i Finnmark har sendt kondolansebukett til Janne Hansen ifm. dødsfall i
familien. Janne var lenge en aktiv medlem i fylkeslaget og sluttet som styremedlem i oktober
2018.

