JF-P Styremøte
23. juni 2020, 15:00 til 17:00
Teams

Deltakere
Styremedlemmer
Tone Helen Brodal (JF-P Seksjonsstyret), Jon Ole Whist (JF-P Seksjonsstyret), Erlend Glad, Tor Egil Viblemo (JF-P Seksjonsstyret),
Anders Schrøder Amundsen, Anne-Marie Berg, Sigrunn Elisabeth Hauge

Møteprotokoll
72/20
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning
Tor Egil Viblemo

Vedtak:
Innkalling og dagsorden ble godkjent

73/20
Godkjenning av referat fra møte 11.6.20

Beslutning
Michael J. H. Rummelhoff

Protokollen
Vedtak:
Protokollen ble bedt lagt ved til neste møte.

74/20
Økonomi

Orientering
Sigrunn Elisabeth Hauge

Sak utgikk.

75/20
Orientering fra Hovedstyret

Orientering
Tor Egil Viblemo

tematikk behandlet forrige styremøte, intet nytt.

76/20
Orientering fra foreninger, forum og utvalg

Orientering
Michael J. H. Rummelhoff

Det ble redegjort om samarbeidet med andre foreninger i privat sektor om produksjonen av felles digitale kurs for
tillitsvalgte, samt om egne JF-P digitale produksjoner.
Da referenten fra sekretariatet måtte forlate møtet på grunn av overstående produksjon, ble deler av punktet behandlet
uten hans tilstedeværelse.
Vedtak:
Orienteringen ble tatt til etterretning.
Eventuelt vedtak fattet i referentenes fravær

77/20
Gjennomgang av status for pågående prosjekter og arbeidsgrupper
Tone redegjorde for status og håndteringen i arbeidsgruppen mht tjenester fra område for politikk og samfunn.
Tor Egil redegjorde for status i arbeidet med den eventuelle etableringen av en spesialistutdanning.
Anders rapporterte fra rabattutavlget.
Forslag til vedtak:
Orienteringene ble tatt til etterretning
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Orientering

78/20
Ansvar, tematikk og forberedelse av tillitsvalgtsamlingen i Trondheim
Tillitsvalgtsamlingen i Trondheim fremskyndes til 11-12. september for å korrespondere med prosessene opp mot
landsmøtet.
Forum for Privatansatte tilby seg å arrangere samlingen i samarbeid med Zynk og sekretariatet.
Det er ønskelig at det i forbindelse med samlingen arrangeres et faglig seminar hvor også medlemmer i Trondheim
inviteres.Det er ønskelig at samlingen bidrar til å identifisere profesjonspolitiske mål / formål og å bygge organisasjonen
etter det. Det vil være lettere å rekruttere medlemmer om man kan samles om en sak.
Gitt den pandemiske situasjonen hviler det en viss usikkerhet mht deltakelse på samlingen.
Vedtak:
Seminaret gjennomføres i tråd med de signaler som fremkom i møtet.

79/20
Forberedelse av Landsmøtet 6-7.11 med delegasjonsamling, samt innspill.
Styret må få kontakt ut til foreninger / forum og utvalg om saker som bør tas opp på landsmøtet.
Det bør sendes ut en enquete til medlemmene for å fange opp saker som bør til landsmøtet.
Vedtak:
Forberedelsene diskuteres videre neste møte.

80/20
Forberedelse av eget årsmøte 26.11.
Forlag til vedtak:
Forfattes i møtet.

81/20
Forberedelse av eget styreseminar 14-16. august.
Seminaret bør forberede ny styreperiode, årsmøte og landsmøte.
Det er viktig å få opp aktivitet og deltakelse. Hva som blir mulig å få til resten av året må være tema.
Det bør ikke legges opp til et for ambisiøst program.
Det bør kjøpes flexbilletter.
Sekretariatet får ansvar for det sosiale og kulturelle elementer av seminaret.
Vedtak:
Seminaret arrangeres i tråd med de signaler som fremkom i møtet.

82/20
Valg av system for avholdelse av elektroniske årsmøter m.m.
Se sak 69/20
Valg av system for avholdelse av elektroniske årsmøter m.m.
Saken ble behandlet uten referent fra sekretariatet og oppsummering vil komme i neste referat.

83/20
Innovasjon og muligheter 2020
Saken utgikk
Forslag til vedtak:
Forfattes i møtet.

84/20
Eventuelt
Saken ble behandlet uten at referent fra sekretariatet deltok, så referat fra punktet vil følge neste referat.

Confidential, Rummelhoff, Michael J. H., 11/16/2020 12:07:17

Diskusjon

