REFERAT FRA STYREMØTE I Oslo KFU
Dato/tid: 2. oktober, kl:14:30-16:00
Sted: Duggveien 2, Oslo
TILSTEDE: Vickey Bonafede (leder Oslo KFU), Erlend des Bouvrie (styremedlem Oslo KFU),
Live Kristiane Skarvang (styremedlem, Oslo KFU)
FORFALL: Allan Gloinson (nestleder, Oslo KFU)
Referent: Erlend des Bouvrie

Oppfølgningsaker og saker til vedtak
•

Forslag til utvikling av stilling for ansattressurs
Styreleder redegjorde for hvordan styrets sekretær kan bidra til forberedelser til
behandling av saker, deltagelse på styremøter, og prosjektarbeid. Styreleders notat ble
diskutert.
Vedtak: Styret har enstemmig vedtatt å legge til rette for nevnte endringer og oppgaver
for stillingen som sekretær i KFU. Fastlønn justeres opp for å synliggjøre at innsats og
leveranse verdsettes. Mulighet for annen godtgjørelse vurderes i samråd med Adacc.
Styreleder får fullmakt til å utføre lønnsforhandlinger på bakgrunn av endringer i
arbeidsoppgaver innenfor en ramme på 10-15%.

•

Tilbud på regnskapsførsel/system.
Styreleder redegjorde for tilbud fra Adacc. Skybasert løsning gir god innsikt i regnskapet
til enhver tid og en forenklet kontering. Styrets kontroll og tilsynsoppgaver vil dermed i
større grad være forsvarlig ivaretatt.
Vedtak: Styret har enstemmig vedtatt å akseptere tilbudet fra Adacc. Styreleder
kontakter Adacc ifm gjennomføring overgangen til nytt regnskapssystem, Power Office
Gold.

Statusoppdateringer
•

Høstens grunnkurs. Torsdag 18. oktober
Styret tok saken til orientering. Kjersti og Sanja deltar med samtlige styremedlemmer.

•

Vårens Foreldrekonferanse, 20. mars
Styret diskuterte FAU-prisen.
Vedtak: Styret vedtok enstemmig at FAU-prisen settes til kr. 10.000,- og diplom deles ut
på Foreldrekonferansen i 2019. Søknadsfristen bør være medio februar. Styreleder

forespør de samme jurymedlemmene om å delta. En promoslide utarbeides i samråd med
sekretær.
•

Gjennomgang av økonomi.
Styreleder redegjorde for styres økonomi og det er budsjettert med et beskjedent
overskudd. Styret tok saken til orientering.

•

Datoene for skolegruppemøtene våren 2019
Disse bør fastsettes denne høsten for februar- og aprilmøtene. Styreleder orienterte om
at møtedatoer for skolegruppe A og B er spikret i februar, men dato for skolegruppe C og
D mangler til novembermøtet inneværende år. Live undersøker møtedato for
skolegruppe E og F i februar. Alle skolelederne og områdedirektørene inviteres til
novembermøtene 2018.

Diskusjonspunkter
•

Etter dialogmøte med UDE.
Styret diskuterte sakene. Opplæring av DS-medlemmer er en kilde til bekymring. Et elæringskurs i styrearbeid kan være hensiktsmessig for å sikre at DS-medlemmene får en
forsvarlig opplæring i samsvar med det økonomiske ansvar de bærer. Opplæringen bør
gis på vårparten og ikke på slutten av året. Skoleleder bør aktivt informere DSmedlemmer om opplæringen. Områdedirektør Patrick Stark tilskrives. Områdedirektør
Petter Hagen har foreslått neste møtedato 12. eller 19. okt.

•

Erfaringskonferanse om 6-årsreformen.
Lek og læring fra barnehage til skole. 15. oktober
Styremedlem Live kommer med et kort foredrag til hjem-skolesamarbeid, trygghet og
trivsel som læring.

•

Forberedelser til dialogmøte med byråd 8. oktober.
Styret diskuterte styreleders notat med saker til mandagens møte.

•

Samarbeid med andre organisasjoner.
Styreleder utarbeider et notat for praksis for samarbeid og deltagelse i andre
organisasjoner.

•

KFU info – innspill til innhold i neste utgave
Innspill til innhold kan sendes til styreleder.

Møtet ble hevet kl. 16.16.

