REFERAT STYREMØTE
LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN
DATO

10.06.17-11.06.17

TID

12.00-18.00, 09.00-16.00

STED

Oslo

TILSTEDE

Avtroppende: Ruzzel Solberg, Veronika Løveng Hansen
Både og: Camilla Kristoffersen, Atle Mørk Akselsen, Vilde Adolfsen
Påtroppende: Rutha Kvist, Thomas, Johansen, Martine Grønning, Kristine Aschim Olsen
Administrasjon: Caroline Myklebost, Randi Talset, Lina Maria Karlsen (referent)
Forfall: Anita Solheim Thorsen

SAKSNR

SAK

44/17

GODKJENNINGER OG ORIENTERINGER
Godkjenning av saksliste og referat

46/17

47/17

48/17

50/17

VEDTAKSSAKER
Revidering av budsjett
Innstilling: Posten «Honorarer og utgiftsdekning av sentralstyret» strykes. Honorarer til
avtroppende styre utbetales og resterende sum fordeles likt på postene «Skolering og
veiledning av lokallag og medlemmer» og «Sentralstyret – møter, kurs og oppdrag».
Enstemmig vedtatt
Innstilling: Halvere sum på posten informasjons- og rekrutteringsarbeid og materiell.
Enstemmig vedtatt.
Innstilling: Øke sum på posten gaver til kr 5000,-. Enstemmig vedtatt.
Innstilling: Halvere sum på posten Arendalsuka. Vedtatt med simpelt flertall.
Innstilling: Budsjettet som det nå foreligger i sin helhet vedtas med myndighet til
administrasjon og arbeidsutvalg å gjøre nødvendige endringer. Enstemmig vedtatt.
Halvårsplan 2017 og fordeling av ansvar
Ansvarsfordeling for å gjennomføre allmøter
Instilling: Thomas (nord), Martine (midt), Kristine og Rutha (øst), Atle (vest), CK (sør).
Enstemmig vedtatt
Erfaringskonsulentordningen
Organisasjonskomiteen
Innstilling: Nedsettelse av ny organisasjonskomité foreslås utsatt til neste
sentralstyremøte. Vedtatt. Diskusjonen viser at det er ønskelig med en komité bestående
både av interne og eksterne medlemmer.
Ansettelsesforhold
Innstilling: Caroline Myklebost får tilbud om fast ansettelse som daglig leder. Lina Maria
Karlsen får ny tittel som organisasjonssekretær. Tilbudet gjelder fra 1.juni 2017.
Enstemmig vedtatt.
Arendalsuka
Innstilling: Politisk nestleder har koordineringsansvar og skal sammen med de tre som
allerede har arrangementer gjennomføre opplegget de blir enig om. Vi skal ikke ha stand i

51/17
52/17

45/17

år for å kunne være fri til å drive politisk påvirkningsarbeid. Administrasjonen har ikke
anledning til å jobbe med dette. Vedtatt.
Sommerleir
Innstilling: Administrasjonen får myndighet til å ta praktiske avgjørelser fortløpende
Møtetider fremover
Innstilling: 23-24.08 og 26-27.10. Enstemmig vedtatt.
DISKUSJONSSAKER
Evaluering av landsmøtet

