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- Organ for Samfunnsviterne, avdeling Rogaland
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Landsmøte 2. og 3. november, Oslo
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4 medlemmer fra Rogaland deltok på Landsmøtet; konstituert leder Frode Gundersen samt
styremedlemmene Anne-Britt Motland, Kristine Tveit og Nina Line. Anne Solheim fra Rogaland ble valgt
inn som 2.vara i hovedstyret. Vi gratulerer!
Samfunnsviterne har fått ny leder, Knut Aarbakke, samt nytt hovedstyre og det er gjort noen endringer
i.f.t opptakskriterier. Humanister tas nå opp i foreningen og vi har fått nytt navn: Samfunnsviterne (i
stedet for Samfunnsviternes fagforening). Dette vil du kunne lese mer om på hjemmesidene til
Samfunnsviterne www.samfunnsviterne.no
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Internasjonal solidaritetsarbeid har blitt satt på dagsorden igjen, etter å ha vært tatt ut av fagforeningens
handlingsplan siste periode. Samfunnsviterne har fått retningslinjer som gjelder og der er avsatt kr
80.000 i 2008 og 2009.
Rogalandsbenken var godt fornøyd med landsmøtet som ga både sosial og faglig inspirasjon.

Tillitsvalgtforum, 23.10.07
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Det årlige tillitsvalgtforumet ble arrangert 23.oktober. Årets forum fikk liten oppslutning i forhold til en del
foregående år, da kun to medlemmer møtte utover styret. Egne erfaringer fra lønnsforhandlingene ble
hovedtema for kvelden. Ettersom det var få deltakere ble møtet svært uformelt og vi en fikk en god
diskusjon rundt forhandlinger innenfor de ulike sektorer. Det ble enkel bevertning fra Pizzabakeren.
Styret håper på mye bedre oppslutning i framtiden, da et av våre viktigste arbeider er å bygge opp god
lokal kompetanse på lønnsforhandlinger.

Fagkveld
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Tirsdag 27. november kl 18.00 – 21.00 blir det fagkveld som avslutning på høsthalvåret.
Vi møtes i møterommet v/kantinen, St. Olavsgt.9,Stavanger.
Tema for kvelden er:

Ytringsfrihet i filosofisk perspektiv
Ved Anne Rose Røsbak Holmen, filosof ved Humanistisk Akademi
Ytringskultur, dilemmatrening og varsling i lys av ”En folkefiende” av Henrik Ibsen er stikkord rundt
Holmens foredrag.
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Vi håper på godt oppmøte!

Ved spørsmål, ta kontakt med vårt lokale styre:
Leder Frode Gundersen; mailto:frode.gundersen@nav.no
Nestleder Hege Vigran; mailto:hege.vigran@stavanger.kommune.no
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Styret ønsker alle medlemmer en riktig god jul☺

