Hovedstyremøte i Samfunnsviterne
tirsdag 23. juni 2020, 14:00 til 16:00
Teams

Deltakere
Styremedlemmer
Merete Nilsson (leder), Erik F. Øverland (nestleder), Torunn Helle (styremedlem), Siv M. Sangolt (styremedlem), Atle Reiersen (styremedlem),
Gry Jordet Kibsgaard (styremedlem), Trondar Lien (2. vara, styremedlem i møtet), Marius Kjørmo (3. vara, styremedlem i møtet),
Shienna Forus (studentobservatør), Gunn Elisabeth Myhren (Generalsekretær), Torun Høgvold Enstad (referent, sekretariatet),
Cecilie Hogstad (sekretariatet), Jan Olav Birkenhagen (sekretariatet), Vidar Berglund (sekretariatet), Olav Hallset (sekretariatet)
Fraværende: Terje Møien (styremedlem), Dag Kristiansen (styremedlem), Tobias Bade Strøm (1. vara), Olav Elling Gausdal (4. vara)

Møteprotokoll
49-20
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innstilling:
Innkalling og dagsorden godkjennes.
Debatt:
Leder innledet. Det kom ingen saker til eventuelt.
Vedtak:
Hovedstyret støtter generalsekretærens innstiling.
Innkalling og dagsorden godkjennes.

50-20
Godkjenning av protokoll
Innstilling:
Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 10. juni 2020.
Debatt:
Leder innledet.
Vedtak:
Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.
Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 10. juni 2020.

51-20
Revidert kontingentinntekt - budsjett 2020-2022
Innstilling:
Hovedstyret vedtar å fortsette en vervekampanje med tre måneders fritak for medlemmer som melder seg inn i 3. kvartal
2020.
Hovedstyret vedtar å opprettholde en kontingentøkning for 2021 med 2,5 %, som utgjør en økning på kr 10 pr. måned.
Debatt:
Generalsekretæren innledet.

Hovedstyret diskuterte verdien av kampanjer med kontingentfritak opp mot innmeldingseffekt og mot stipulert inntektstap
ved å fortsette vervekampanjen ut 2020. Det er usikkert om kontingentfritak i seg selv eller økt synlighet pga.
kampanjene som er avgjørende for innmeldinger.

Hovedstyret støttet del to av generalsekretærens innstilling:

«Hovedstyret vedtar å opprettholde en kontingentøkning for 2021 med 2,5 %, som utgjør en økning på kr 10 pr.
måned.»

Kibsgaard foreslo en kort pause for å formulere et nytt forslag vedrørende forlengelse av vervekampanjen.

Basert på diskusjonen i møtet, ble følgende alternative forslag lagt frem:
«Hovedstyret vedtar å fortsette vervekampanjen 2020 med fri kontingent ved innmelding. Det gis kontingentfritak ut
tredje kvartal for de som melder seg inn i løpet av tredje kvartal 2020 (juli-september).»

Hovedstyret voterte over de to alternative forslagene:

Forslag 1 (generalsekretærens innstilling): «Hovedstyret vedtar å fortsette en vervekampanje med tre måneders
fritak for medlemmer som melder seg inn i 3. kvartal 2020.»
Forslag 2: «Hovedstyret vedtar å fortsette vervekampanjen 2020 med fri kontingent ved innmelding. Det gis
kontingentfritak ut tredje kvartal for de som melder seg inn i løpet av tredje kvartal 2020 (juli-september).»
Følgende støttet ikke forslag 1: Kibsgaard, Reiersen, Kjørmo, leder. (Tre stemte for.)
Følgende støttet ikke forslag 2: Sangolt, Helle og Lien støttet ikke det alternative forslaget. (Fire stemte for.)
Øverland var ikke til stede under avstemmingen.
Forslag 2 ble vedtatt med fire mot tre stemmer.

Kibsgaard ba om at det gjennomføres en undersøkelse blant medlemmer som har meldt seg inn i 2020 for å identifisere
innmeldingsårsaker.

Hovedstyret støttet dette.
Vedtak:
Hovedstyret vedtar å fortsette vervekampanjen 2020 med fri kontingent ved innmelding. Det gis kontingentfritak ut tredje
kvartal for de som melder seg inn i løpet av tredje kvartal 2020 (juli-september).
Hovedstyret vedtar å opprettholde en kontingentøkning for 2021 med 2,5 %, som utgjør en økning på kr 10 pr. måned.

52-20
Kursplan 2. halvår 2020
Innstilling:
Hovedstyret tar kursplan for høst 2020 til orientering.
Debatt:
Generalsekretæren innledet.
Generalsekretæren ønsket i tillegg å drøfte med hovedstyret størrelsen på deltakeravgiften på lederutviklingskurs med
egenbetaling. Kurset vil bestå av fire samlinger i 2020-2021 og starter i slutten av september. Ledere med
personalansvar kan søke om å få delta på disse samlingene. Deltakeravgift vil være kr 46 000, inkl. reise og opphold.
Deltakerne kan søke reise- og oppholdsstipend fra foreningen dersom arbeidsgiver ikke er villig til å dekke dette.
Hovedstyret støttet dette.
Kibsgaard mente det var gledelig at foreningen nå har fått flere digitale kurs, og hadde i tillegg følgende innspill:
Det er viktig at Samfunnsviterne utvikler sitt digitale kurstilbud med utgangspunkt i hva medlemmene har behov
for av temaer og foredragsholdere, samt at foreningen også tilbyr kurs som varer mer enn 1-2 timer, for å sørge
for en reell kompetanseheving til deltakerne. Samtidig bør ikke de digitale kursene koste for mye, da det florerer
med kurs av 1-2 timers varighet som er gratis.
Det er veldig positivt at Samfunnsviterne tilbyr lederutviklingskurs. I forbindelse med evaluering av dette kurset
bør foreningen se på om det er nyttig å tilby lederkurs også til den typen mellomledere som ikke har
personalledelse, men som har stort ansvar i sine lederstillinger.

Vedtak:
Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.
Hovedstyret tar kursplan for høst 2020 til orientering.

53-20
Orienteringer
Nytt fra sekretariatet:
Generalsekretæren orienterte om følgende:
Generalsekretæren har mottatt en klage fra et medlem på vedrørende egenbetaling på et av foreningens digitale
kurs denne våren. Generalsekretæren har informert medlemmet om at egenbetalingen på dette kurset er i tråd
med tidligere praksis og allerede oppsatte kurs, og at en derfor ikke kunne endre dette i årets kursplan.
Generalsekretæren anmodet om at hovedstyret tar med seg diskusjonen om egenbetaling i sitt videre arbeid med
foreningens kurstilbud.
Generalsekretæren har påbegynt et innsiktsarbeid vedrørende foreningens digitaliseringsarbeid, nye nettsider
m.v. Det vil også bli avholdt fokusgrupper med medlemmer.
Generalsekretæren vurderer å engasjere en ekstern konsulent for å se på hvilken kompetanse og ressurser
foreningen har behov for før en eventuell ansettelse av en person med IT-/CRM-/digitaliseringskompetanse.
Foreningen er fremdeles i tvist om leiekontrakt i kontorlokalene i Universitetsgt. 12. Det foreligger fortsatt én ny
interessent til leieforholdet.
Første fysiske hovedstyremøte etter koronanedstengningen blir 21.-22. september på Hotel Britannia i Trondheim.
Generalsekretæren ønsker å involvere studentene mer i hovedstyrets arbeid og kommer derfor til å tillate at
studentutvalget får se sakspapirene til hovedstyret framover.
Leder har skrevet en kronikk ang. arbeidslinjen og uførhet som vil bli forsøkt publisert i de nærmeste dagene.

54-20
Evaluering av styremøtet
Kibsgaard: Hovedstyret har i dag prøvd ut det å være uenige om en sak og hvordan dette skal håndteres, hvilken
rekkefølge man skal ha på votering osv. Hovedstyret kom i havn, men trenger mer erfaring med å utforme alternative
vedtakstekster.
Helle: Ser fram til å ha fysiske møter selv om hovedstyret blir stadig bedre på bruk av Teams. Hovedstyret brukte mye tid
på saken om kontingent, men fikk også diskutert den grundig.
Ingen øvrige kommentarer.

55-20
Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.

