Sakspapirer til årsmøte i Samfunnsviterne Rogaland,
14. februar 2019
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Godkjenning av innkalling og saksliste.
Valg av ordstyrer og referent.
Behandle årsberetning.
Orientering om regnskap 2018.
Handlingsprogram og budsjett 2019
Innkomne saker
Valg av delegater til landsmøtet
Valg av nytt styre
Valg av ny valgkomite

Sak 3 Årsberetning fra styret 2018
Faste styremedlemmer valgt på årsmøtet 2018:
• Leder: Elin Svensen, Rogaland fylkeskommune (2 år)
• Nestleder: Anne-Britt Motland (SUS) (2 år)
• Styremedlem: Solfrid Nordmark, NAV (ikke på valg)
• Styremedlem: Hege Rosså, UIS (2 år)
• Styremedlem: Sveinung Hustoft, Kystverket (2 år)
• Styremedlem: Hege Vigran (2 år)
Varamedlemmer valgt på årsmøtet 2018:
• Ingrid Mellingen (2 år)
• Per Henning Lerstad (2 år)
Valgkomité
• Eva-Maria Gärtner
• Knut Olsen
Styremøter
Styret har avholdt tre styremøter og en styremiddag med arbeidsøkt
• 19. april
• 6. september
• 26. oktober
• 17. januar
Fylkesledermøter
Fylkesleder Elin Svensen deltok på fylkesledersamling i Stockholm 12. – 13. april og i
Oslo 20. september
IA-rådet
Anne-Britt Motland har i perioden vært representant for Akademikerne i IA-rådet i
Rogaland.
Årsmøte
På årsmøtet 14. mars 2018 deltok 14 valgberettigede medlemmer ved begynnelsen
av møtet, 15 etter hvert.
Medlemmer
Per 31.12.2018 hadde Samfunnsviterne Rogaland 657 medlemmer. Tabellene
nedenfor viser utviklingen i antall medlemmer fra 2017 til 2018.

Tariffsektor

2017

KS
Stat
Privat
Spekter Helse

239
156
61
29

2018
261
177
66
40

Annet/Ikke oppgitt
Totalsum

139
624

113
657

Medlemsstatus

2017

2018
548
68
32

Medlem ordinært
Student
Arbeidsledig/permisjon
Medlem deltid
Pensjonist
Annet
Total

Tidspunkt
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018

477
87
33
12
8
7
624

Antall
545
594
624
657

9
657
Prosentvis endring
9,0
9,0
5,1
5,3

Arrangementer
• Innspill til organisasjonsutvalget fra Rogaland 5. april, Stavanger. Innledning
ved Anne Folkvord, leder av utvalget. 14 påmeldte, alle møtte.
• Sommeravslutning avdeling Haugalandet, 11. juni, Haugesund. 11 deltakere
• Sommeravslutning: Byvandring med Gunnar Roalkvam 14. juni, Stavanger. 25
påmeldte, 18 møtte opp.
• Fagkveld om jobber Samfunnsvitere har 18. oktober, Stavanger. 21 påmeldte,
19 møtt.
• Juleavslutning 3. desember, Haugesund. 11 deltakere.
• Juleavslutning med innslag fra Janne Stigen Drangsholt 6. desember,
Sandnes. 34 påmeldte, 30 møtt.
• I tillegg arrangerte Samfunnsviternes sekretariat frokostseminar med Camilla
Kring om livsnavigasjon – verktøy for å skape balanse mellom arbeidsliv og
privatliv 26. september, Stavanger. Her var det 55 påmeldte og cirka
halvparten som møtte.
Innspill til organisasjonsutvalget
På møtet med leder for organisasjonsutvalget kommenterte medlemmene
presentasjonen som ble gitt. Følgende skriftlige oppsummering av synspunktene som
fremkom i møtet ble oversendt organisasjonsutvalgets leder:
Innspill til organisasjonsutvalget fra Rogaland:
Det viktigste Samfunnsviterne bør jobbe med/viktigste utfordringer:
• Arbeidsliv og lønn, midlertidighet og innleie
• Pensjonsspørsmål – må prioriteres
• Lønnsutviklingen i offentlig sektor, at folk med høyere utdanning sakker
akterut - tiltak

•
•
•
•

Endring i arbeidssituasjonen (omstilling – usikkert arbeidsmarked, det å stå
lengre i arbeid, arbeidsledighet)
Fokus på lønn, arbeidsliv, innleie/midlertidige ansettelser
Økt fokus på å etablere tariffavtaler i privat sektor – gjerne samarbeid med
andre akademikerforeninger
Sekretariatet må ha kapasitet til å bistå medlemmer

Fremme medlemmenes faglige interesser/ medlemsdemokrati
• Sikre bedre rekruttering til organisasjonen.
• Legge til rette for å utvikle/etablere ulike faglige nettverk (FB). Informasjon om
disse både som nytt medlem og på alle kurs som arrangeres i regi av
Samfunnsviterne.
• Flere kurs for tillitsvalgte i privat sektor – de fleste er rettet mot offentlig sektor
• Bevare det som fungerer bra i dagens organisering – blant annet opprettholde
fylkesavdelingene
• Etablere nettverk på tvers av regioner/nasjonalt, og nettverk lokalt
• Kan formalisere nettverk av for eksempel nye tillitsvalgte som har vært på
kurs, at de følger hverandre videre.
• Etter- og videreutdanning: ta initiativ til å oppdatere medlemmene på hva som
har skjedd i fagene deres i nyere tid
• For å få en mer levende organisasjon, kan en sende ut undersøkelser til
medlemmene for å få innspill, på samme måten som det gjøres med
lønnsundersøkelsen
• Bygge nettverk og allianser med andre foreninger. Synlighet i det offentlige.
• Bør få mulighet til å velge hvilke nettverk en vil være en del av når en melder
seg inn i foreningen.
• Ikke tro at digitalisering er det eneste saliggjørende, må også ha møteplasser
lokalt

Økonomi
Sekretariatet fører regnskapet for Samfunnsviterne avdeling Rogaland.
Fylkesavdelingen i Rogaland har brukt til sammen 60 183 kroner i 2018. Se punkt 4
regnskap.
Styrets evaluering av arbeidet i 2018
Styret har fulgt opp handlingsplanen for 2018 med arrangementer i tråd med innspill
på årsmøtet 2018. Arrangementene har hatt god oppslutning, men med noen forfall
kort tid i forveien, som gir unødige kostnader. Arbeidet i styret har fungert godt, med
god deltakelse på styremøter og i ulike arbeidsoppgaver.
Følgende innspill/kommentarer kom fram under årsmøtet 2018:
•
•

Det ble vist til innspill som ble gitt i forrige årsmøte om å kunne gi direkte
innspill til handlingsplan.
Hvilke aktiviteter som var planlagt i 2018 var ikke spesifisert og at en mer
detaljert handlingsplan kunne være med på å øke rekruttering.

•

Innspill på tema: Offentlige pensjonsavtaler, utfordre medlemmer til å ha
10-15 minutters innlegg om det de arbeider med, jobbsøkerkurs.
Forslag:
o Styret kan sende ut e-post til medlemmene i god tid før årsmøte for å få
innspill til handlingsplanen.
Flere av innspillene til faglige temaer er fulgt opp i fagkveldene som er arrangert. Det
ble sendt ut e-post til alle medlemmene i Rogaland i september 2018 der det ble bedt
om innspill til prioriteringer i handlingsplanen for 2019. Det kom ett svar: Jeg synes
alt som kan kaste lys over fagforeningers betydning for lønnsdannelse og
trygge/forsvarlige arbeidsforhold er interessant. Likeså innlegg, forskning mv. som
konkretiserer hvordan den enkelte kan oppdatere seg og agere med tanke på «å
stige i verdi» mens man står i jobb. Dette tas med til arbeidet med handlingsplanen
2019.

Sak 4 Orientering om regnskap 2018

Merknad til regnskapet: det mangler faktura for mat på juleavslutningen i sørfylket
6.12. Faktura på 9976 kroner (2550 for lokale og 7426 kroner for mat) er nå sendt
sekretariatet. Summen blir da kroner 60 183 totalt, hvorav 54960 kroner på
oppfølging av handlingsplanen, som fylkesavdelingen var tildelt 55 000 til.

Sak 5 Handlingsprogram og budsjett
Samfunnsviterne Rogaland søkte om kr 70 000 for 2019 og fikk tildelt hele beløpet

Aktivitetsplan for fylkesavdelinger med søknad om økonomiske
tildelinger
Skjemaet kan også benyttes til søknad om midler til kurs/OU-midler

Fylkesavdeling
Rogaland

Navn på fylkesleder
Elin Svensen

Postadresse
Brønngata 69, 4024 Stavanger
X

Årsplan
2019

Vedtektsbaserte
aktiviteter det kan søkes
midler til

Nettverk, organisasjonsbygging, karriere og
faglige aktiviteter

E-postadresse
samfunnsviterne.rogal
and@gmail.com
Totalt søknadsbeløp
Kr 70 000

Enkeltarrange
ment

OU-midler

Beskrivelse av arrangementet: tema,
form og målgruppe

Dato, For Bu
tid og ven dsj
sted tet ett
opp
møt
e

Aktivitet: Haugalandet To
medlemsmøter, sommeravslutning og
juleavslutning

Mai /
juni
2019
Nov/
des
2019

Kontaktperson: Sveinung Hustoft
Ønsker innleder
Ønsker utsending av invitasjon
fra sekretariatet
Ønsker at sekretariatet mottar
påmeldinger
Ønsker deltakerliste fra
sekretariatet
Annen bistand:

Aktivitet: Fagkveld - Medlemsmøte
Kontaktperson: Hege Vigran
Ønsker innleder

15 x Innl
2
ede
rX
30
Lok
ale
X

X
Ser
veri
ng
X
Su
m

april
2019

20

14
000
Innl
ede
rX

Ønsker utsending av invitasjon
fra sekretariatet
Ønsker at sekretariatet mottar
påmeldinger
Ønsker deltakerliste fra
sekretariatet
Annen bistand:

Lok
ale
X

X

Ser
veri
ng
Su
m

Nettverk, organisasjonsbygging, karriere og
faglige aktiviteter

Mai/
juni

Aktivitet: Sommeravslutning/
medlemsmøte

Kontaktperson: Anne-Britt Motland
Ønsker innleder
Ønsker utsending av invitasjon
fra sekretariatet
Ønsker at sekretariatet mottar
påmeldinger
Ønsker deltakerliste fra
sekretariatet
Annen bistand:

25

12
000
Innl
ede
r
Lok
ale
X

X
Ser
veri
ng
X
Su
m
10
000

Aktivitet: Fagkveld – faglig tema

Kontaktperson: Solfrid Nordmark
Ønsker innleder
Ønsker utsending av invitasjon
fra sekretariatet
Ønsker at sekretariatet mottar
påmeldinger
Ønsker deltakerliste fra
sekretariatet
Annen bistand:

Sept/
okt

X

20

Innl
ede
rX
Lok
ale
X
Ser
veri
ng
Su
m
7
000

Nov/
25
desem
ber

Aktivitet: Juleasvslutning med
tradisjonell julequiz
Kontaktperson: Hege Rosså
Ønsker innleder
Ønsker utsending av invitasjon
fra sekretariatet
Ønsker at sekretariatet mottar
påmeldinger
Ønsker deltakerliste fra
sekretariatet
Annen bistand:

Lok
ale
X

X

Ser
veri
ng
X

Februa
r/mars

Årsmøte
Kontaktperson: Elin Svensen
Ønsker kombinasjon med faglig
tema
Ønsker utsending av invitasjon
fra sekretariatet
Ønsker at sekretariatet mottar
påmeldinger
Ønsker deltakerliste fra
sekretariatet
Annen bistand: Deltakelse fra
leder Merete Nilsson

Innl
ede
r

x
x

20

Su
m
12
000
Innl
ede
rX
Lok
ale
X
Ser
veri
ng
X

x
Su
m
15
000

Sak 6 Innkomne saker
Ingen innkomne saker

Sak 7 Valg av delegater til landsmøtet 2019
Forslag til vedtak: Årsmøtet gir fylkesstyret fullmakt til å utpeke delegater til
landsmøtet 2019

Sak 8 Valg av nytt styre
Ett styremedlem er på valg i 2019.
Valgkomiteen presenterer forslag til nytt styre.

Sak 9 Valg av valgkomité
Følgende er innstilt som valgkomité:
• Frode Gundersen
• Jorunn Helen Barka

