LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARNS
SENTRALSTYREMØTE 23. AUGUST 2017
Tilstede: Vilde, Thomas, Rutha, Kristine, Martine, Atle og CK på skype. Caroline fører
protokoll.
Hvor og når: LFBs kontorer (Stortorvet 10), 23.08.2017 fra 17:30 – 21:00

53/17 - Orientering fra leder
-

-

-

Valg er gjennomført i alle regioner, og vi har konstituert et landsstyre – på
tross av noen utfordringer.
Arendalsuka ble veldig vellykket til tross for at vi ikke hadde noen stand. LFB
har deltatt og arrangert ulike arrangementer: Ruzzel var med i
oppvekstsofaen og Vilde var med på et arrangement med Helsedirektoratet.
Vi hadde eget arrangement med FO; «Fra barnevernsbarn til NAVer» - som
var veldig vellykket og vi har fått masse gode tilbakemeldinger og respons på
dette.
Det blir bestilt ulikt materiell siden vi har ny logo, og vi har satt av 100.000,til dette i fjorårets budsjett. Karameller og flyers er allerede bestilt og mottatt.
Det som planlegges er: bærenett, armbånd, roll-up, telt, gensere og t-skjorter.
I tillegg til noen «gaver» etter hvert.
Elsa og Victoria fra Landsstyret er foreslått som kandidater til et nytt offentlig
utvalg for å vurdere pressefrihet, ytringsfrihet og personvern.
Det blir orientert om mistillitsforslaget og hvordan prosessen videre blir der.

54/17 - Orientering fra administrasjonen
-

Lina er sykmeldt 100 % på ubestemt tid, i første omgang ut september.
Julie er ansatt i 100 % ut året.

55/17 - Orientering fra styret
-

Alle trekker frem noe positivt og noe negativt siden sist møte.

56/17 - Kommunikasjon i sentralstyret
-

Leder snakker med styret om hvordan kommunikasjonen skal være videre
innad i styret.

57/17 – Innsendt sak: Oppmøte på sentralstyremøter
-

Leder orienterer om den innsendte saken: Ønsker ikke å ha styremøte på
skype. Det diskuteres. Vedtak blir gjort etter det er sett på budsjett. Vedtak:
Styremøtene skal holdes i Oslo, og ikke på skype. Enstemmig vedtatt.

58/17 – Budsjett
-

-

Leder orienterer om budsjett og regnskap: Vi ligger godt an, og har vært
flinke til å stramme inn der det kan strammes inn. Det diskuteres litt rundt
om vi har råd til å ansette en til for å løse de utfordringene vi har denne
høsten.
Vedtak: Styret gir AU og administrasjonen myndighet til å revidere budsjettet
og å organisere en adekvat/best mulig modell til å løse de administrative
oppgavene, denne modellen skal ikke bryte med intensjonen fra landsmøtet
om å prioritere aktivitet i lokallag. Enstemmig vedtatt.

59/17 – Organisasjonskomite
-

Vilde orienterer om mandatet til org. kom., og foreslår to kandidater inn i
komiteen: Camilla Tryti og Reidun Follesø. Det diskuteres.
Vedtak: De som skal sitte i organisasjonskomiteen er Vilde Adolfsen, Atle
Mørk Akselsen, Reidun Follesø og Camilla Tryti. Vedtatt med 4 mot 3.

60/17 – Opplæring av styremedlemmer
-

Styremedlemmer kommer med innspill til administrasjonen på hva de
ønsker på et senere tidspunkt, siden det er knapt med tid.

61/17 – Søknader høst 2017
-

EK-ordningen
Lokal aktivitet
Sommerleir og vinterleir
Søknad om midler til Arendalsuka
Vedtak: Daglig leder har ansvar for å skrive søknader og ber om innspill når
det er behov for det. Enstemmig vedtatt.

62/17 – Delegert myndighet til administrasjonen
-

Vilde orienterer om at det etter LFBs styringsdokumenter er sentralsstyret
som står for den daglige driften til LFB. Det diskuteres.
Vedtak: Ansvar for den daglige driften legges til administrasjonen, og styret
oppdateres og orienteres der administrasjonen finner det nødvendig.
Enstemmig vedtatt.

63/17 – Neste møte
27. og 28. oktober (fredag og lørdag) blir neste sentralstyremøte, og vi
evaluerer hvordan dette fungerer etter hvert.

64/17 – Eventuelt
Forslag fra CK – at leder skal ha egen telefon i LFB sammenheng. Vedtak:
Leder får myndighet til å vurdere om dette er nødvendig, se på budsjett og ta
en avgjørelse på det. Enstemmig vedtatt.

