Samfunnsviterne i Finnmark - Styremøte 24. august 2018 kl. 10 –
10.40
Tilstede (skype/tlf): Jelena Porsanger, Janne Hansen og Synnøve Solbakk.
Forfall: Renathe Simonsen.

Saker:

04/18

Orienteringer

Vi har jobbet med å få til en god dialog med fylkeslaget i Troms og Samfunnsviterne sentralt
med tanke på om det er ønskelig og hensiktsmessig å slå oss sammen til et fylkeslag. Se for
øvrig styresak 02/18 hvor vi – ut fra tildelt budsjettramme - reduserte fra to fagdager til ett i
år.
Forslag til vedtak: Tatt til orientering.
Vedtak: Som foreslått.

05/18

Felles styremøte med fylkeslaget i Troms

Som oppfølging av vedtatt aktivitets- og handlingsplan for i år har vi tatt initiativ til felles
styremøte med Troms fylkeslag for å drøfte fremtidig organisering av Samfunnsviternes
fylkeslag i Finnmark og Troms. Jelena har hatt dialog og epostkontakt med fylkeslederen i
Troms, og det har også vært kontakt med lederen i Samfunnsviterne.
Forslag til vedtak: Felles styremøte foreslås gjennomført samme dag som - og i forkant av felles fagdag i Tromsø i høst, se sak 06/18.
Vedtak: Som foreslått.

06/18

Felles fagdag med fylkeslaget i Troms

I styresak 02/18 Oppfølging av aktivitets- og handlingsplan 2018 og justering av budsjettet,
ble det vedtatt å redusere antall fagdager/åpent temamøte fra to til en, og at denne
arrangeres i samarbeid med Troms fylkeslag i Tromsø. Vi har tidligere foreslått
organisasjonskultur, alkoholpolitikk og #metoo som aktuelle temaer.

Forslag til vedtak: Som oppfølging av årets aktivitets- og handlingslan gjennomføres en felles
fagdag med Troms fylkeslag i Tromsø i høst. Vi foreslår fredag 12. oktober, eventuelt 5.
fredag oktober. Jelene følger opp ovenfor fylkeslaget i Troms. Synnøve informerer
medlemmene når tema og dato er fastsatt. Vi tar sikte på dekke medlemmenes reise- og
oppholdsutgifter etter gjeldende satser i Samfunnsviterne, men dette vil avhenge av
budsjett og evt. tilleggsbevilgning.
Vedtak: Som foreslått.

07/18

Årsmøte

Forslag til vedtak: Årsmøtet avholdes 25. oktober 2018 kl. 18 i Karasjok. I tillegg til vanlige
årsmøtesaker fremmes denne som sak til årsmøtet, eventuelt som drøftingssak:
-

Innspill til organisasjonsutvalget: Fremtidig organisering av fylkeslagene i Finnmark og
Troms - Økt samarbeid eller sammenslåing?

Jelena ordner møterom, og i samarbeid med Synnøve innkaller til- og informerer om
årsmøtet.
Vedtak: Som foreslått.

