Referat fra styremøte i Oslo KFU
Dato/tid: 4. januar, kl:17:30-18:30
Sted: Svovelstikka 1, Vox på Helsfyr
Tilstede: Vickey Bonafede (Leder Oslo KFU), Allan Gloinson (nestleder Oslo KFU), Attia Mirza
Mehmood (styremedlem Oslo KFU), Erlend des Bouvrie (Styremedlem Oslo KFU)
Referent: Erlend des Bouvrie
Saksliste:
Dialogmøte med UDE;
Snakkepunker for neste møte, 6. februar – ansvar Attia
Prioriteringer; SMU og Its - digital portal (avtalt på forrige møte at dette punktet
skulle skyves til neste møte og gis god tid), samt lærernormen (Oslo kommune
mangler 200 lærere).
Vedtak Tatt til orientering.
Orientering etter møte hos Utdanningsforbundet.
Revidering av hjem-skole standard. Saken er publisert.
Ressursfordelingsmodellen
Vedtak Tatt til orientering.
Samfor;
Avtalen skal etter planen reforhandles (forrige avtale løp i perioden 2014-2017).
Det bør undersøkes hvilken rolle Oslo KFU skal ha i dette samarbeidsorganet. Det bør også
vurderes om det vil være mer hensiktsmessig at Oslo KFU deltar i SaLTO. KFU oppfatter at
ikke alle deltakere i Samfor vekter utvalget like høyt noe som påvirker både møter og
oppfølging av saker. Har Samfor utspilt sin rolle eller har utvalget fremdeles aktualitet?
Vedtak Enstemmig vedtatt å undersøke om Samfor fremdeles har aktualitet og dernest
hvilken rolle Oslo KFU bør ha i Samfor. Samtidig må en eventuell deltagelse i SaLTO vurderes
som erstatning eller som et satsningsområde i tillegg. Erlend stiller seg til rådighet som vara
representant. Allan følger opp
Støtte henvisninger;
Prinsipiell drøftelse av om KFU skal kunne legge ut støtte henvisninger i egen FB side, ref.
Redd KIGO (et gratis fritidstiltak for barn og unge / skaper møteplasser for barn).
Vedtak Enstemmig vedtatt at Oslo KFU ikke skal gi støttehenvisninger til andre
organisasjoner, med mindre dette vil være hensiktsmessig ifm arrangementer som er åpne
for alle. Oslo KFU vil ikke kunne ha ansvar for innholdet i slike arrangementer, (det må også
da fremkomme).

Årsmøte:
Kandidater til valg – styret har ansvar for å rekruttere kandidater til styreverv.
For kommende periode MÅ styret bestrebe seg på å løse kabalen med overlapp i lederverv.
Styreleder og nestleder er begge på valg, en uheldig situasjon at begge verv er på valg
samme år.
En mulig løsning kan være å rekruttere en ny leder som er villig til å overta nå og velges for 2
år. Samtidig må det da velges en nestleder for 1 år og et styremedlem for 2 år.
En annen løsning kan være å få på plass en nestleder som tar sikte på å tre inn som leder.
Sittende styreleder kan velges for 1 år, hvorpå nestleder trer inn som fungerende leder etter
en tid. Da vil vi igjen sitte uten nestleder. Hvordan kan det løses?
Har vi noen kandidater / hvem?
Styret jobber med kabalen og legger frem endelig forslag på neste møte.
Vedtak En valgkomite må opprettes. Det bør vurderes om ikke tidligere styremedlemmer
eller utvalgsmedlemmer kan delta i valgkomiteen. Forslag til sammensetning av første
valgkomite fremmes på neste møte.
Saken drøftes på neste styremøte.
Infosaker:
Status økonomi
Styreleder orienterte om økonomien. Balansen viser at vi har midler til drift frem til
forventet ny bevilgning (medio mars).
Vedtak Tatt til orientering.
Eventuelt:
FAU – Prisen
Det er foreslått å innføre en pris for det FAU’et som har vesentlig har bidratt i sin virksomhet
til det gode samarbeid med skolene. Det må opprettes en jury og sendes ut et infoskriv til
samtlige skoler. Vinner av prisen kunngjøres på vårens foreldrekonferanse.
Vedtak Det ble enstemmig vedtatt å innføre FAU – prisen. Vilkår for prisen utarbeides.
Kompensering av reiseutgifter
Det er foreslått å kompensere utvalgs/ styremedlemmer for reiseutgifter til møter. Dette i
tillegg til den faste godtgjørelsen for møtedeltakelse. Deltakelse skal være etter avtale med
KFU leder og reiseutgiftene kompenseres med en sum som tilsvarer kostnadene for
kollektivreise i Oslo, dvs per dags dato kr 66.00 til og fra hvert møte.
Vedtak Mulighetene for å innføre denne ordningen sjekkes opp med regnskapsfører.
Informeres og foreslås for utvalget og legges evt fram som forslag til årsmøte i april.
Møtet ble hevet kl. 18.30.

