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Dato: Torsdag 11. januar 2018
Tid: kl 15.30-17.30
Sted: Egon
Vidar Andersen, Jørund Jørgensen, Unn-Tove Bakkevoll
o Kari og Ole-Bjørn meldte forfall
Fra organisasjonsutvalget: Carl-Erik Westgren, leder Anne Folkvord

Saksliste:
Sak 30/17 Invitasjon fra Foreningen Norden – til felles debatt
Fylkeslaget opplever problemer med å få gjennomført paneldebatt. Jørund har ikke fått tilbakemelding
fra Driv om lokaler, etter siste forespørsel i desember 2017. Vidar tar kontakt med administrerende
direktør Alapnes på The Edge for å undersøke om det er mulig å få leie lokale for paneldebatt på
hotellet. Videre skal studentleder Benjamin ved UIT forsøke å kontakte Haldis Walestrand ved UIT en
siste gang, jfr. å være med i paneldebatten. Foreningen Norden ved Anders er forsøkt kontaktet både
pr email og tlf, uten kontakt. Foreningen Norden har tatt på seg ansvaret for å undersøke foreslått
ordstyrer Tone Angell Jensen og Torgeir Fylkesnes kan stille opp. Vi har ikke mottatt svar.
Fylkeslagsleder følger opp kontakten med Anders i Foreningen Norden jfr. bekreftelse jfr. bespisning
og betaling av lokalet for gjennomføring av paneldebatten. Samfunnsviterne sentralt har ved Bjørn
Mathisen gitt forslag til deltakere på paneldebatten, men disse er fra universitet i Oslo – for det meste,
slik at man ser an dette til 3. uke i januar. Lokalet øverst på biblioteket ble også vurdert av fylkeslaget.
Pr i dag har Forfang fra Tromsø kommune, og Alapnes fra The Edge hotell sagt ja til debatten.
Sak 32/17 - Internasjonalt seminar 2018
Med bakgrunn i mottatt budsjett, fjernes dette arrangementet i 2018, og erstattes av paneldebatten
dersom den lar seg gjennomføre.

Sak 01/18 – Frokostseminar våren 2018

Eirik Swensen es@samfunnsviterne.no 07.12.2017
Hei,
I forrige uke arrangerte Samfunnsviterne et frokostmøte i Trondheim, der målet var å vise fram våre
fagområder på en spennende og variert måte. Formatet var pecha kucha (20 slides à 20 sekunder),
med fire engasjerte forskere. Det ble en stor suksess med 50 oppmøtte, og vi har derfor lyst til å prøve
det også andre steder. Er dette noe dere tror kunne fungert i Tromsø? Frokostmøtet der i vår hadde jo
bra oppmøte.
Hvis det er interesse hos dere, tar jeg gjerne imot tips på egnede lokaler (enten på campus eller i byen)
og relevante fagpersoner/gode formidlere å kontakte ved universitetet. Legger ved linken fra facebook,
så kan dere se opplegget i Trondheim: https://www.facebook.com/events/137186533699563/
Samfunnsviterne skal i 2018 i enda større grad satse på aktiviteter utenfor Oslo, så om dere har innspill
på andre typer arrangementer/konsepter dere heller ønsker, så si gjerne i fra!
Mvh.
Eirik Swensen
Fagpolitisk rådgiver
Samfunnsviterne | Kr. Augusts gt. 9 | 0164 Oslo
T: 952 97 065| www.samfunnsviterne.no
Fylkeslaget aksepterer utfordringen, under forutsetningen at dette ikke medfører mer arbeid enn hva
det gjorde ved forrige frokostmøtet hvor fylkeslagsleder fikk oppdraget med å krysse av hvem som
kom fra samfunnsviterne og samfunnsøkonomene, eller legge dem til.

Sak 2/18 – Orientering fra organisasjonsutvalget i Samfunnsviterne
Medlem Carl-Erik Westgren innledet med å gi ut en skisse for hva som var skjedd i
organisasjonsutvalet høsten 2017, og hvor langt de er kommet i arbeidet siden oppstart 14. september
2017. Det ble presentert 8 ulike og aktuelle problemstillinger. Fylkeslagene har frist til begynnelsen av
februar til å gi tilbakemelding på problemstillingene.

Fylkeslaget i Troms mener at nåværende organisasjonsmodell med fylkeslag, ikke lenger tjener sin
hensikt. Fylkeslaget skjønner at lokallagene i Oslo, hvor de fleste medlemmene sitter, er tungt inne i
arbeidet med organisasjonsmodell, jfr. deres forslag tilbake til landsmøtet hvor sektormodellen ble lagt
frem. Norge blir nå redusert fra 19 til 11 fylker gjennom siste reform, og ny organisasjonsmodell må
ivareta «røstene fra alle fylker», samtidig ser de fleste fylkeslag at de oppgaver som fylkeslagene nå
skal ivaretar, opptar få medlemmer. Allikevel bør «periferien»s røst og meninger kunne sikres som
talerør inntil hovedstyret. Ny organisasjonsmodell bør arbeide på nåværende og fremtidig «veikart».
En mulighet er å se på «Helse-organiseringen» med 4 helse-distrikt, hvorav det i hver av 4-5 regioner,
finnes «sektortillitsvalgte» som igjen har sine «kontaktpersoner pr nytt fylke», slik at meninger fra
«grasrota» kan ivaretas inn til hovedstyret.
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Avdelingsleder for hver sektor pr region, men en regionsleder. Med mulighet for avdelingsledere pr
sektor også til å møtes etter behov/saker. Hver avdelingsleder har igjen kontaktpersoner/tillitsvalgte pr
fylke, som kan rådføres med fra store og små arbeidsplasser. Aktiviteter fastsettes pr region, med
delegasjon fra regionsleder til ulike steder/fylker.
Videre bør flere av kursene som kjøres pr i dag, også kunne kjøres via webinar/digitaliseres, slik at
alle våre medlemmer vil kunne melde seg på korte «kurs»/»fagtimer» som de kan følge for noen timer
pr pc. Og som blir lagt igjen på Samfunnsviternes sider, slik at andre kan gå å se på disse ved behov
ved en senere anledning. I større grad bør digitale løsninger bli brukt i fremtiden. For felleskurs
og/eller overordnede kurs, kjøres dette som før.
Vedtektene tilknyttet lokallag og fylkeslag bør i denne sammenheng bli gjennomgått på neste
landsmøte.
Informasjon:
1) Valg av nytt fylkesstyre 2018/2019
Leder Karina Kaafloth har mottatt medlemsliste fra 2016, og begynner sitt arbeid. Hun har fått beskjed
om at undertegnede ikke stiller til gjenvalg som fylkeslagsleder.
2) Fylkeslagssamling sammen med hovedstyret 12-13. april 2018 i Stockholm
Siden dette møtets hovedsak er organisasjonsutvalgets arbeid, vil nestleder dra på møtet pva Troms
fylkeslag, da fylkeslagsleder trekker seg ved årsmøtet. Dette for å opprettholde kontinuiteten i
fylkeslaget videre.

Hilsen
Unn-Tove Bakkevoll
Fylkesleder Samfunnsviterne i Troms
Mobil: 47850834

