LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARNS
SENTRALSTYREMØTE 28. OKTOBER 2017
Tilstede: Vilde, Martine, CK, Kristine, Thomas og Caroline (fører protokoll)
Hvor og når: LFBs lokaler, 28.10.2017, 09:30 - 16:00

Innkallingen og protokoll fra forrige møte er begge godkjent. Innkalling skal legges
ut offentlig slik at alle medlemmene i LFB kan melde inn saker.

65/17 – Orientering fra leder:
▪
▪
▪

Jobbet med ettervern (to møter med FO)
Møte med leder i familiekomiteen 10. november – mest om ettervern
Jobbet med statsbudsjettet – levert høringsnotat, og Caroline og Vilde skal
på høring på Stortinget mandag 30.10.

66/17 – Orientering fra administrasjonen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Caroline orienterer om personalsituasjonen:
Caroline har en 100 % fast stilling
Lina kommer tilbake i 20 % fra 1. november
Julie får tilbud om 50 % fast stilling og 50 % vikariat for Lina
Camilla jobber så mye som budsjettet tillater, og minimum 50 % ut året
Søkt om penger til juleverksted – styrene må gjerne sette gjerne i gang med
planlegging i regionene – i samarbeid med Camilla

67/17 – Orientering fra styret:
▪
▪
▪

▪

CK, Atle, Vilde og Caroline jobber med kommunikasjon innad i AU
Rutha og Kristine jobber med lokal aktivitet i Oslo, skal ha samling og dra
rundt på institusjoner.
Thomas har vært i Bufdir-møter, rådslag og har generelt hatt masse LFBjobb. Lokalaktivitet i nord. Thomas har meldt oss på markedsplass på
Universitetet i Harstad 15. november, Charlotte og Thomas står på stand der.
De skal også i gang med å dra rundt på institusjoner. Thomas skal informere
administrasjonen fremover med tanke på planer i lokalt nettverk (stand,
institusjonsbesøk osv.).
Martine er i gang med lokal aktivitet i Trondheim – julesamling i desember,
skal dra på institusjon for å snakke om LFB. I kontakt med utekontakten.

68/17 – Nasjonal samling/jubileumsfeiring:
▪
▪
▪
▪
▪

Vi kaller det nasjonal samling innad, men ikke utad da dette oppleves ugreit
for noen i styret (og kanskje også for andre).
Camilla er i full gang med planlegging av samlingen 17. – 19. november
Thon hotell Vettre i Asker er booket for 30 personer og 10 ekstra til
festmiddagen på lørdagen
Marianne Borgen og Randi Talseth kommer, Solveig Horne og Anne Lindbo
har takket nei
Styret ønsker at begge styrene må melde seg på selv uten «fast plass», men
de ønsker at administrasjonen ser på mulighetene for mer kapasitet på
hotell og budsjett, og øke dette dersom det er mulig

69/17 – Sette dato til landsmøtet
▪

Foreslått 20. – 22. april. Dette er vedtatt. Administrasjonen og styret kan se på
alternative løsninger.

70/17 – Regnskap og budsjett
▪

Caroline orienterer om regnskap og budsjett

71/17 – Kronikk om LFB
▪

Kronikken skal ikke jobbes videre med pr. nå. Vi kan ta det opp igjen på et
senere tidspunkt.

72/17 – Styringsdokumenter - Politisk plattform:
▪
▪

CK har jobbet noe med politisk plattform.
Forslag fra sentralstyret at CK hører med Elsa og Victoria i landsstyret om de
ønsker å være med å jobbe med politisk plattform. Martine og CK er med fra
sentralstyret. CK har ansvar for å ferdigstille et forslag til neste styremøte, i
samarbeid med de tre andre.

73/17 – Styringsdokumenter – Vedtekter og organisatorisk plattform:
▪

▪

Atle og Vilde har jobbet med vedtekter og har laget to forslag til nye
vedtekter. Organisatorisk plattform følger med vedtekter, så disse blir
revidert etter vedtektene er i boks.
Thomas og Vilde får ansvar for å utarbeide fullstendig utkast til vedtekter og
organisatorisk plattform til neste styremøte, Caroline og LNU blir involvert
der det er hensiktsmessig.

74/17 – Eventuelt:
▪

Organisasjonskomite – Reidun Follesø kunne ikke være med likevel. Siden
sentralstyret mener at org. koms rolle er i vare tatt ved at det nå jobbes godt

▪

med vedtekter så ser ikke styret det som nødvendig å opprette en
organisasjonskomite nå. Dette skal begrunnes godt på landsmøtet. Vedtak:
Organisasjonskomiteen blir ikke opprettet slik det var i fjor, men oppgavene
til organisasjonskomiteen blir i vare tatt ved utvalg som jobber med
vedtekter og organisatorisk plattform. Enstemmig vedtatt.
Neste styremøte: 6. og 7. januar (lørdag og søndag).

