ÅRSMØTE
I

TROMS
Dato:

Torsdag 27.09.18

Tid:

16.00-19.00

Sted:

Formannskapssalen i Tromsø kommune

ÅRSMØTET 27.09.18

I TROMS

Årsmøtesaker:
1.

Godkjenning av innkalling – vedtatt med tilleggspunkt under sak 7, utvidelse
av antall varamedlemmer.

2.

Godkjenning av dagsorden - vedtatt

3.

Valg av møteleder og referent – fylkeslagsleder Bakkevoll vedtatt som både
møteleder og referent. Medlemmene Tone Rasmussen og Asbjørn Olaussen
vedtatt til å skrive under protokoll.

4.

Årsmelding fra styret, perioden 2017/2018

5.

Regnskapsrapport for 2017 og foreløpig regnskapsrapport for 2018

6.

Handlingsprogram vår og høst 2018 – Nytt fylkesstyre

7.

Eventuelt: innkomne saker

8.

Valg av styre (Leder og nestleder velges særskilt)

9.

Valg av valgkomite

Følgende personer ble valgt på forrige årsmøte frem til årsmøte i 2018:
Fylkesstyret
Fylkesleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:

Unn-Tove Bakkevoll, Kommune, Dyrøy kommune
Vidar Anderssen, UNN
Karen Rygh, UIT
Jørund Jørgensen, UIT

1. varamedlem:
2. varamedlem:

Ole-Bjørn Fossbakk, Kommune, Interkommunalt Arkiv
Kari Lydersen, HATS

Styremedlem Karen Rygh flyttet ganske umiddelbart etter inntredelse i styret, og ble
erstattet av Kari Lydersen. Kari Lydersen meldte frafall i vervet i 2018, hvorav
varamedlem Ole-Bjørn Fossbakk rykket opp som ordinært styremedlem.

Valgkomite
Kariana Kolfaath – Fylkesmannen i Troms
Anne Caspersen – Tromsø kommune
Steffen Ahlquist – Troms fylkeskommune
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Studentrepresentant(er): Benjamin Schrøder
SAK 4/18 - ÅRSMELDNING 2017/2018
Fylkesstyret ser tilbake på en hektisk periode høsten 2017, men med mindre aktivitet
våren 2018. Med bakgrunn i to utskiftninger i styret, har kun 3 styremedlemmer vært
med i hele arbeidsperioden. Første varamedlem rykket opp til fast plass i styret ved
årsskiftet og har vært aktiv på alle styremøtene siden. Det har vært avholdt 7
styremøter i perioden.
Høsten 2017 ble fylkeslaget kontaktet av Foreningen Norden og invitert til et
samarbeid om en felles paneldebatt. Studentlaget ble i denne forbindelse kontaktet
og bidro med mange gode forslag til tema. Studentleder fortsatte som bindeledd i
arbeidet med å få dette på plass før jul, og arbeidsoppgaver ble fordelt mellom
fylkeslaget og foreningen. Fylkeslagets arbeid bar frukter med hensyn til å få på plass
en del av de aktuelle personene som foredragsholdere og ordstyrer, men dessverre
havarerte paneldebatten et stykke ut på nyttåret, da foreningens representant sluttet i
jobben.
Fylkeslaget ble kontaktet i mai av Finnmark fylkeslag, hvor det ble gjort et
utredningsarbeid om felles fagseminar, med tilknyttet årsmøte for hver av
fylkeslagene. Dette ble forskjøvet til høsten av begge fylkeslag, hvorav felles
fagseminar legges til i handlingsplan for videre arbeid i begge fylkeslag.

MEDLEMMER
Samfunnsviterne hadde 485 registrerte medlemmer pr 30.06.18. Samfunnsviterne
har økt med 11 medlemmer i tidsrommet 31.12.16-31.12.17, og ytterligere med 9
medlemmer frem til 30.06.18.
Når vi ser på medlemsstatistikk pr sektor, ser man at vår fagforening øker også i
privat sektor. Beklageligvis har Samfunnsviterne mistet en del studenter i 2017, men
rekrutteringen i 2018 har vært på 9 studentmedlemmer.

Våre medlemmer var fordelt som følgende pr årsskiftet jfr sektor og kjønn:
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De arbeidsplasser med flest antall medlmmer pr 30.06.18:
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Faglig så er våre medlemmer fordelt slik:

Vanligste stillinger blant våre medlemmer i Troms fylke:
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LOKALE TILLITSVALGTE
Vi har mange tillitsvalgte fordelt rundt i vårt fylke, men vi har klart plass til flere.
Dessverre er det flere av våre medlemmer som ikke har registrert en lokal tillitsvalgt
ved sin arbeidsplass. Relativt lav andel i stat, flere i kommuner og flest i privat sektor:

Pr april 2018 var disse registrert hos vårt sekretariat som lokale tillitsvalgte i Troms
fylke:
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AKTIVITETER 2017-2018 – NÅVÆRENDE FYLKESSTYRE
Fylkesstyret la en ambisiøs handlingsplan for høsten 2017. Realiteten ble at det
meste av fylkesstyrets arbeid dreide seg om å få på plass en paneldebatt sammen
med Foreningen Norden. Våren bar videre preg om planlegging av samarbeid med
fylkesstyret i Finnmark.
HØST 2017 OG VÅR 2018
Dato
Aktivitet
29.05.17 Styremøte
08.06.17 Styremøte
13.09.17 Styremøte

05.10.17 Styremøte
m/studentlaget
26.10.17 Styremøte

08.11.17 Styremøte
m/Foreningen Norden
13.12.17 Styremøte
11.01.18 Styremøte

18.04.18 Styremøte

06.09.18 Styremøte

Merknad
Konstituering nytt fylkesstyre
Med leder Merethe Nilsson. Styremedlem
Karen Rygh trekker seg.
Nytt styremedlem Kari Lydersen. Invitasjon fra
Foreningen Norden. Handlingsplan høsten
2017.
Fylkesstyret mottok forslag til paneldebatt-tema
fra 5 studenter. Deres 1. prio: Integrering
Videre planlegging av paneldebatt med
fordeling av arbeidsoppgaver. Handlingsplan
vedtatt for høsten 2017.
Via skype. Diskusjon og valg av tema
Integrering. Videre arbeid med møteleder,
deltakere i paneldebatt. Fordeling av oppg.
Gjennomgang paneldebatt, oppsummering.
Plan internasjonalt seminar 2018
Carl-Erik Westgren informerer om arbeidet i
organsasjonsutvalget, sammen med leder
Anne Folkvord. Internasjonalt seminar velges
bort i forhold til paneldebatten.
Kari Lydersen trakk seg. Ole-Bjørn Fossbakk
innsatt som nytt styremedlem. Foreningen
Norden har trukket seg fra videre samarbeid
siden kontaktpersonen har sluttet. Invitasjon fra
fylkesstyret i Finnmark til felles
fagdag/temamøte i 2018. Forberedelse
årsmøte, vurdering sammen med årsmøter i
begge fylker.
Avklaring om videre samarbeid med
fylkesstyret i Finnmark om felles
fagdag/temamøte, samt årsmøter.
Forberedelse frokostmøte. Handlingsplan
2018/2019.
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AKTIVITETER I FORBINDELSE MED SEKTETARIAT OG HOVEDSTYRET
Dato
21.-22.08.17
12.-13.04.18

Aktivitet
Fylkesledersamling i
Kautokeino
Fylkesledersamling
Stockholm

Merknad
Fylkesleder deltok
Nestleder deltok

Felles møte med
fylkeslederne, styret,
arbeidslivsutvalget og
organisasjonsutvalget
07.05.18

Samling for tillitsvalgte i
kommuner og
fylkeskommuner som er i
sammenslåingsprosess

Fylkesleder deltok

Lokalt Akademikersamarbeid - ikke oppdatert
Det er lokalt Akademikersamarbeid i Troms fylkeskommune, i Tromsø kommune,
Harstad kommune, NAV Tromsø, Uit-Norges Arktiske Universitet, samt ved
Universitetssykehuset Nord Norge. I Nordreisa kommune samarbeider
Samfunnsviterne med ECONA, NITO og Naturviterne om lønnsforhandlinger.
Meld inn til fylkesleder dersom du kjenner til flere Akademikersamarbeid i fylket!

Forhandlingsutvalg/lokale forhandlinger
Styret i Samfunnsviterne Troms har ikke forhandlingsansvar. Forespørsler om
bistand blir henvist til sekretariatet.
Vedtak:
Årsmøtet tar årsmelding for 2017/2018 til etterretning.
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SAK 5/18 REGNSKAPSRAPPORT FOR 2016 - ÅRSMØTE 2018
I henhold til «retningslinjer for fylkesavdelingene i samfunnsviterne», skal
regnskapsperioden for fylkesavdelingene følge foreningens regnskapsår, som igjen
følger kalenderåret. Fylkesavdelingen har ikke regnskapsansvar, men plikt til å
informere årsmøtet om forbruket det siste året. I likhet med forhenværende år har
fylkesstyret i Troms ikke et budsjett i 2018, siden reglene er slik at styret søker på
forhånd om midler til ulike arrangementer og formål.

REGNSKAP

Organisasjonsbygging
(synlighet, identitet og
omdømmebygging)
Rekruttering og
studentarbeid
Nettverksbygging og faglige
aktiviteter

Regnskapsår Regnskapsår
2016
2017

15 991,98

9 646,00

7 529,10

Fylkestyrets møtekostnader

16 277,86

Sum utgifter

39 798,94

01.01.18årsmøte 2018

21 141,00
37 763,90
68 550,90

7 380,24
7 380,24

Vedtak:
Årsmøtet tar regnskapsrapporten for 2016-2018 til etterretning.
SAK 6/18 HANDLINGSPROGRAM HØST 2018-2019 – NYTT FYLKESSTYRE
Dato
27.09.18

Aktivitet
Frokostseminar

Merknad
Fra kl 07.45-09.00

27.09.18

Årsmøte

Fra kl 16.00-19.00

Oktober
Høsten
2018

Forskningsdager
Felles fagseminar
med Finnmark
fylkeslag
Høst
Styremøter
Nettverks- Store lokallag
samling
April
Årsmøte

Styremedlemmer deltar
Avgjøres på senere
tidspunkt

Sted
Tromsø bibliotek og
arkiv
Tromsø kommune,
Formannskapssalen
Strandtorget

Ca 2. stk
Ca mars 2019
Landsmøteår

Krav til arbeid

Vedtak:
Årsmøtet tar forslag til handlingsprogram for høst 2018 og vår 2019 til etterretning.
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SAK 7/18 INNKOMNE ÅRSMØTESAKER
Fylkesstyret har ikke mottatt forslag til årsmøtesaker innenfor fristen den 13.
september 2018. Årsmøtet aksepterer fylkesstyrets fremlegg om sak gjeldende
utvidelse av antall varamedlemsplasser fra 2 til 4.
Vedtak:
Årsmøtet tilslutter seg en økning fra 2 til 4 varamedlemmer til fylkesstyret.
SAK 8/18
VALG AV NYTT FYLKESSTYRE
Valgkomiteens forslag til nytt fylkesstyre:
Verv
Fylkesleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Navn
Vidar Anderssen
Unn-Tove Bakkevoll
Irene Foss

Arbeidssted
UNN
Dyrøy kommune
UNN

1. vara
2. vara
3.
4.

Henrik Gaup
Gunn Elin Jakobsen

Tromsø kommune
Tromsø kommune

Vedtak:
Styret til fylkeslaget i Troms, består av 4 medlemmer, samt 3 varamedlemmer.
Årsmøtet gir styret fullmakt til at fylkesstyret
• internt i det nye fylkesstyret å avgjøre nestledervervet
• å hente inn flere varamedlemmer til styret ved behov
• sette sammen arbeidsgrupper med medlemmer utenfor styret, om de skulle
finne det formålstjenelig.
Følgende personer ble valgt frem til neste årsmøte i 2019:
Verv
Navn
Arbeidssted
Fylkesleder
Vidar Anderssen
UNN
Styremedlem Unn-Tove Bakkevoll
Dyrøy kommune
Styremedlem Irene Foss
UNN
Styremedlem Asbjørn Olaussen
Tromsø kommune
1. vara
2. vara
3. vara
4.

Henrik Gaup
Gunn Elin Jakobsen
Marit Stensen

Tromsø kommune
Tromsø kommune
Tromsø kommune

Vedtak: Forslaget er enstemmig vedtatt.
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SAK 11/18 VALG AV NY VALGKOMITE
Fylkesstyret legger frem forslag til følgende kandidater til ny valgkomite, hvorav de
alle har takket ja til vervet:
1) Karina Kolflaath – Fylkesmannen i Troms
2) Ann Christin Hansen Ese – Troms fylkeskommune
3)
Vedtak:
Årsmøtet vedtar fylkesstyrets forslag om kandidater til valgkomiteen. Samt gir
tilslutning til at valgkomiteen kan innhente 3. medlem til valgkomiteen ved behov.

Årsmøtet ble avsluttet kl 17.30.
Det var påmeldt 11 medlemmer til årsmøtet. Tilstede var 8 medlemmer.
Følgende personer ble takket med gavekort og blomster:
• Jørund Jørgensen - avgått styremedlem
• Ole-Bjørn Fossbakk – avgått styremedlem
• Anne Caspersen – avgått valgkomite-medlem
• Steffen Ahlquist – avgått valgkomite-medlem

Tromsø den 27.09.18
Referent: Unn-Tove Bakkevoll
Protokollunderskrifter 2 medlemmer:
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