PROTOKOLL FRA STYREMØTE I
SAMFUNNSVITERNE 5. MARS 2015
Tid:

5. mars kl. 14.00 – kl. 18.00

Sted:

Hotel Bristol, Oslo

Styremedlemmer:

Knut Aarbakke, leder
Merete Nilsson, nestleder
Vidar Anderssen
Frode Svartvatn
Eirik Chr. Æsøy
Anne Karine Wilson
Marius Knagenhjelm
Lars Hovland

Forfall:

Christer Wiik Aram
Torill Monstad
Margot Vågdal
Silje Fjærestad, studentrepresentant

Sekretariatet:

Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær
Torun Høgvold Enstad, referent
Jan Olav Birkenhagen
Elisabeth Østreng
Cecilie Hogstad (sak 10-12)
Kim McPherson-Galaaen (sak 10-12)
Hanne Stenli (sak 10-13)
Johnny Marken (sak 10-13)
______________________________________________________________
Sak 10/15
Innstilling:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjennes.

Debatt:

Knut Aarbakke innledet.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 11/15
Innstilling:

Godkjenning av protokoll
Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 4. februar
2015.

Debatt:

Knut Aarbakke innledet.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 4. februar
2015.
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Sak 12/15
Innstilling:

Ny logo for Samfunnsviterne
Hovedstyret vedtar Samfunnsviternes logo ”Retningsviseren”.
Hovedstyret vedtar at logoen og ny grafisk profil lanseres 10. august
2015.

Debatt:

Cecilie Hogstad og Torun Høgvold Enstad innledet.

Votering:

Omforent endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar Samfunnsviternes logo “Retningsviseren”.
Hovedstyret vedtar at logoen og ny grafisk profil lanseres i forbindelse
med Arendalsuka i august 2015.

Sak 13/15
Innstilling:

Tariffkrav 2015
Hovedstyret vedtar at generalsekretæren utformer utkast til tariffkrav
som sendes pr. e-post til hovedstyret innen 10. mars for godkjenning
pr. e-post. Ved behov for ytterligere behandling innkaller
generalsekretæren til styremøte pr. telefon 20. mars.

Debatt:

Jan Olav Birkenhagen innledet. Samfunnsviternes tariffkrav 2015
utformes på bakgrunn av innspill fra tariffkonferansen og diskusjon i
styremøtet. Utkast til krav sendes styret pr. e-post for behandling.
På framtidige tariffkonferanser bør det settes av bedre tid til innspill fra
deltakerne til foreningens tariffkrav.

Votering:

Prosess om behandling av foreningens tariffkrav 2015 enstemmig
vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar at generalsekretæren utformer utkast til tariffkrav
som sendes pr. e-post til hovedstyret innen 10. mars for godkjenning
pr. e-post. Ved behov for ytterligere behandling innkaller
generalsekretæren til styremøte pr. telefon 20. mars.

Sak 14/15

Høring om ansettelse og opprykk i undervisnings- og
forskerstilinger og høring om fortrinnsrett for undervisnings- og
forskningspersonale
Hovedstyret vedtar å støtte Kunnskapsdepartementets forslag til
endring av forskrift av 9. februar 2006, nr. 129 om ansettelse og
opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Innstilling:

Hovedstyret vedtar å ikke støtte forslag fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet om endring av § 7 nr.2 bokstav b i
forskrift til tjenestemannsloven om fortrinnsrett for undervisnings- og
forskningspersonale som er tilsatt for å utføre oppdrag som er eksternt
finansiert.
Debatt:

Elisabeth Østreng innledet. Debatt.

Votering:

Enstemmig vedtatt.
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Vedtak:

Hovedstyret vedtar å støtte Kunnskapsdepartementets forslag til
endring av forskrift av 9. februar 2006, nr. 129 om ansettelse og
opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
Hovedstyret vedtar å ikke støtte forslag fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet om endring av § 7 nr.2 bokstav b i
forskrift til tjenestemannsloven om fortrinnsrett for undervisnings- og
forskningspersonale som er tilsatt for å utføre oppdrag som er eksternt
finansiert.

Sak 15/12

ORIENTERINGER
Akademikerne:
Leder orienterte om følgende:
- Akademikerne har deltatt i møte i regjeringens kontaktutvalg der
partene diskuterte forutsetningene for årets inntektsoppgjør.
- Akademikerne har avholdt inntektspolitisk konferanse.
- Akademikerne har hatt møte med finansministeren om
produktivitetskommisjonens anbefalinger.
- Akademikerne har vedtatt å nedsette et eget organisasjonsutvalg.
Foreningene skal fremme forslag til kandidater, og styret vil
oppnevne en gruppe. Samfunnsviterne skal foreslå Gunn
Elisabeth Myhren som medlem av gruppen.
- Akademikerne har arbeidet mye med påvirkningsarbeid i
forbindelse med endringer i arbeidsmiljøloven.
Aktuelt fra sekretariatet:
Generalsekretæren orienterte om følgende:
- Sekretariatet har lyst ut ny stilling som politisk rådgiver/fagrådgiver
ved sekretariatet.
- Organisasjonsutvalget avholder sitt første møte 4.-5. mai i Oslo.
- Hovedstyreseminar avholdes 23.-24. april i København. Det vil bli
avholdt en fagdag fredag 24. april hvor blant annet erfaringer fra
arbeidet med den danske produktivitetskommisjonen og
kommunereformen vil bli tema. Hjemreise legges til sent fredag
kveld eller lørdag morgen.
- Fylkesledermøtet 21.-23. september legges til Roma.

Eventuelt

Knut Aarbakke

Merete Nilsson

Vidar Anderssen

Frode Svartvatn

Eirik Chr. Æsøy

Anne Karine Wilson

Marius Knagenhjelm

Lars Hovland

Gunn Elisabeth Myhren
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