Samfunnsviterne i Finnmark - Styremøte 14. februar 2018 kl. 12.30
– 13.20
Tilstede: Jelena Porsanger, Renathe Simonsen, Janne Hansen og Synnøve Solbakk.

Saker:
01/18

Orienteringer

Dette er første styremøte etter årsmøtet 28. september 2017.
1. november 2017 ble det sendt en uttalelse til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité
om opprettelse av en sannhetskommisjon.
Samfunnsviterne har sendt oss årsregnskapet for 2017.
Det er et fylkesledermøte 11.-13. april i år i Stockholm. Jelena kan dessverre ikke delta, og
det kan ingen andre i styret heller.
Forslag til vedtak: Tatt til orientering.
Vedtak: Som foreslått.

02/18
Oppfølging av aktivitet- og handlingsplan 2018 og justering av
budsjettet
Årsmøtet vedtok følgende aktivitets- og handlingsplan for 2018 (sak 05/17):
•

•

•

“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 [22.-24.] 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?
Involvere medlemmene våre i arbeid med en ny strategiplan for 2020-2025 i fht
prosessen som hovedstyret fastsetter i januar 2018.
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•
•

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.“
Årsmøtet vedtok i sak 06/17 et budsjett på kr. 79.500 i hht vedtatte aktivitets- og
handlingsplan. Vi, fylkeslaget av Samfunnsviterne i Finnmark, er tildelt en budsjettramme på
kr. 55.000.
Forslag til vedtak:
Oppfølging:
Budsjettregulering: Det reduseres fra to fagdager/temamøter til ett i år.
Kontakte fylkeslederen i Troms og foreslå felles fagdag/åpent temamøte i Tromsø før
sommerferien (forslag; uke 24, medio juni) med organisasjonskultur, alkoholpolitikk og
#metoo som aktuelle temaer. I den anledningen foreslås også et felles møte mellom styrene
i fylkeslagene i Finnmark og Troms om regionprosessen og organisering av Samfunnsviterne i
Finnmark og Troms. Dette spilles også inn til organisasjonsutvalget. Jelena følger opp.
Det tas sikte på å gjennomføre årsmøtet i fylkeslaget tidlig i høst.
Øvrig tiltak i handlingsplan utsettes inntil videre.
Vedtak: Som foreslått.

03/18

Alkoholpolitikk - Samfunnsviternes fylkeslag i Finnmark

Forslag fra Renathe Simonsen:
Det serveres ikke alkolhol i forbindelse med møter og arrangementer i Samfunnsviterne i
Finnmark, og vi oppfordrer Samfunnsviterne i alle ledd og andre fagforeninger til å gjøre det
samme.
Vedtak: Som foreslått.
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