Referat fra årsmøtet for Samfunnsviterne i Møre og Romsdal 10
mai 2016
Siden det var så få meldte til så gikk karriereworkshopen med Marie
Asheim fra sekretariatet ut, og vi avtalte at vi tar dette igjen til høsten
2016.
Årsmøtet skulle egentlig holde på Alexandra Hotell i Molde, men pga
samme årsak så ble det bestemt at sakslisten sendes ut på mail til
medlemmene, med en frist til å komme med innspill på mail.
Sakslisten
1. Årsberetning 2015 og hittil i 2016
2. Oversikt over inntekter og utgifter i 2015
3. Oversikt over forventede utgifter for 2016
4. Verving av nye medlemmer
5. Faglige aktiviteter 2016
6. Informasjon om landsmøtet 2016
7. Handlingsplan 2017
8. Innkomne saker fra medlemmene
9. Eventuelt

1. Årsberetning 2015 og hittil i 2016
Vi hadde årsmøte i oktober 2015. Dette foregikk pr mail pga at det
var få påmeldte. Aktiviteten ellers i 2015 så ble det henvist det til
referatet som ligger under vårt fylke på Samfunnsviterne sin side.
Vi hadde et Styremøte i april for å planlegge aktivitetene i 2016
Fylkesledersamling i Brussel i april
Årsmøte med faglig innhold i mai. Det faglige innholdet ble utsatt til
høsten pga. lite påmeldte.
2. Oversikt over inntekter og utgifter i 2015
Fylkeslaget har ingen inntekter, men får økonomisk støtte av
Samfunnsviterne sentralt for å holde møter og kurs/fagsamlinger.
3. Oversikt over forventede utgifter for 2016
Hittil i 2016 har vi hatt utgifter på 723,60,- vedrørende et styremøte
som vi hadde en ramme på 2000,-

Når det gjelder jobbtilfredsheten så er dette ekstern innleie som tar et
honorar på 10000,- I tillegg kommer leie av lokaler og enkel
servering. For at dette kan gjennomføres bør vi ha min 30 deltakere.
Budsjettet her er på 40 000,
Vedrørende karriereworkshop så har vi et budsjett på 30 000,- Dette
dekker utgiftene til foredragsholder som er internt Samfunnsviterne,
samt leie av møtelokaler og bevertning.

4. Verving av nye medlemmer
Kom ikke inn noen innspill fra medlemmene på hva vi skal gjøre for å
få vervet nye medlemmer. Det vi kan gjøre er å kontakte høgskolene
for å verve studenter, samt at vi kontakter ny tilsatte i være egen
bedrifter mtp. rekruttering.
5. Faglige aktiviteter 2016
Temaet karriereworkshop skulle egentlig gjennomføres i tilknytting til
årsmøtet 10 mai.
Siden det ble få påmeldte, så ble styret i samarbeid med
sekretariatet enige om at vi utsetter det til høsten fordi vi ønsker flere
påmeldte. Vi bør da vurdere om dette tilbudet også skal gjelde for
ikke-medlemmer. Dette kan også sees på som en måte å få
rekruttert nye medlemmer på.
Aktivitet: Hvordan er din jobbtilfredshet? - Bli mer bevist ved å lære
om din typereferanse – Innleder Hilde Berntsen. Planen var å holde
dette i september i Molde, men utsettes til 2017 fordi det er ikke
gjennomførbart å ha to faglige aktiviteter nå på høsten. Vi må også
være min 30 deltakere for at dette kan holdes.
6. Informasjon om landsmøtet 2016
Landsmøtet er Samfunnsviternes øverste organ. Landsmøtet
sammenkalles av hovedstyret hvert tredje år.
Det skal være landsmøte i Lillestrøm 8-10 november
Vi i Møre og Romsdal kan sende to delegater til landsmøtet. De to
som vi har vurdert bør reise er Fylkesleder Oddrun Sønderland i
tillegg til en til fra styret, men det er pr i dag ikke avgjort hvem det blir
Ba om innspill i forkant av årsmøtet til saker som ønskes framlagt for
landsmøtet, herunder forslag til vedtektsendringer og valg av
delegater til landsmøtet dersom det er uenighet i at det er 2 fra styret

som skal dra. Målet er at delegatene er representative for
medlemsmassen. Ingen som hadde innspill til dette pkt., derfor reiser
to fra styret på landsmøtet.
7. Handlingsplan 2017
Fikk ingen innspill fra medlemmene om hva som var ønskelig å ta
med i handlingsplanen. Styret vil ta på et møte i høst for å lage en
handlingsplan for neste år. Vi må da gjøre en vurdering på om
aktiviteten «Hvordan er din jobbtilfredshet» skal inngå i
handlingsplanen for 2017.
8. Innkomne saker fra medlemmene
Det var ingen som hadde meldt inn saker på forhånd
9. Eventuelt
Ingen eventuelt saker

Referent
Oddrun Sønderland
Fylkesleder for Samfunnsviterne i Møre og Romsdal

