REFERAT FRA STYREMØTE I Oslo KFU
Dato/tid: Torsdag 3. november 2016, kl. 17.30-18.30
Sted: Voksenopplæring, Svovelstikka 1 (Helsfyr)
Referent: Styret i fellesskap
Tilstede: Vickey Bonafede, Erlend de Bouvrie, Attia Mirza Mehmood, Allan Gloinson

Saksliste:
Oppfølgingssaker fra forrige styremøte, 20. september
!

Gjennomgang av handlingsplan (status inneværende periode og revidering for
kommende år), Allan:
o Endring av hovedmål 1 – styrke vår rolle endres til å befeste vår rolle.
o Møter med FUG justeres til jevnlig snarere enn et fast antall årlig.
o Arbeidsgrupper justeres til entalls formulering og favner vider kun om "
faggruppe Holdningsskapende arbeid". Attia leder denne. Konkrete tiltak legges
til og synliggjør samtidig vår oppfølging av "Partnerskap mot mobbing".

!

Status Høstens grunnkurs, Erlend og Vickey:
o Vi enes om å holde på den modellen vi nå har kjørt de siste årene.
o Vi må legge inn mer praktiske tips – vise forslag til agendaer med mer.
o UDE er bedt om å kun ha få foiler og med mer spisset og konkret informasjon.
o Tema for workshops videreføres.

!

Status Vårens stormøte, Attia og Allan:
o Prosjektbeskrivelse legges frem for utvalget 8. desember.

!

Vedtaksprotokoll, Erlend:
o Sendt epost til Victoria. Erlend følger opp. Ønsker å få denne ordningen på plass
snarlig og få lagt inn vedtak så langt før vi starter nytt år.

!

Sekretærsituasjon: Det er med stor glede vi kan meddele utvalget at Marianne Trettenes
har takket ja til stillingen som administrativ sekretær. Marianne starter opp 1. desember
og vil overlappe med Victoria årets siste måned for kunnskapsoverføring.

!

Victoria vil bli takket av på årets siste møte som arrangeres på Vøienvolde 8. desember.
Hun har gjort en god jobb for KFU og vi ønsker henne varmt lykke til.
1

Nye saker:

!

Budsjett / søknad om midler: Styreledere la frem forslag til budsjett for 2017 og søknad
om driftsmidler. Ber om innspill fra styret i etterkant av møte da vi ikke fikk sett nærmere
på dette grunnet tidsnød.

!

Samtalepunkter med byråd: styret ble enige om å legge dette frem for utvalget og be om
innspill for så å følge det opp per mail i etterkant. Nytt møte med byråden er 29.
november.

•

Samarbeid med Elevorganisasjonen: Erlend tar kontakt for å høre om innspill til vårens
stormøte – mulig dette fører til et behov og ønske om å møtes?

•

Terminplan 2017
o Forslag: møtedatoer (stort sett første torsdag i måneden men justeres til neste når det
faller på høytid eller feriedag).
o Styremøte fast i forkant av utvalgsmøtene.
o 5. januar, 2. februar, 2. mars, 6. april, 4. mai, 1. juni, 3. august, 7. september, 12. oktober,
2. november og 7. desember

Neste styremøte holdes i forkant av utvalgsmøtet 5. januar 2017

