Hovedstyremøte
20. august 2020, 12:00 til 16:00
Teams

Deltakere
Styremedlemmer
Gunn Elisabeth Myhren (Generalsekretær), Merete Nilsson (Styreleder), Erik F. Øverland (Nestleder), Terje Møien (Styremedlem),
Dag Kristiansen (Styremedlem), Atle Reiersen (Styremedlem), Gry Jordet Kibsgaard (Styremedlem),
Tobias Bade Strøm (1. vara, styremedlem i møtet), Trondar Lien (2. vara, styremedlem i møtet fra kl. 13.00),
Marius Kjørmo (3. vara, styremedlem i møtet fram til kl. 13.00, deretter 1. vara, forlot møtet kl. 13.30),
Olav Elling Gausdal (4. vara, i møtet 1. vara kl. 12.00-13.00, deretter 2. vara kl. 13.00-13.30 og 1. vara fra kl. 13.30-16.00),
Shienna Forus (Studentobservatør), Jan Olav Birkenhagen (sekretariatet), Vidar Berglund (sekretariatet), Johnny Marken (sekretariatet),
Olav Hallset (sekretariatet, kun sakene 56 20 - 68-20), Torun Høgvold Enstad (referent, sekretariatet)
Fraværende: Siv M. Sangolt, Torunn Helle

Møteprotokoll
56-20
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innstilling:
Innkalling og dagsorden godkjennes.
Debatt:
Leder innledet.
Leder minnet om at forfall skal meldes til generalsekretæren, som innkaller det antall varamedlemmer som er nødvendig.
Det ble ikke meldt noen saker til eventuelt.
Vedtak:
Hovedstyret støtter generalsekretærens innstiling.
Innkalling og dagsorden godkjennes.

57-20
Godkjenning av protokoll
Innstilling:
Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 23. juni 2020.
Debatt:
Leder innledet.
Leder orienterte om at møteprotokoll fra hovedstyrets møte 10. juni ble sendt ut til elektronisk signering før
sommerferien, men at ikke alle styremedlemmene rakk å signere før fristen. Admincontrol fungerer slik at alle da må
signere på nytt. Protokollen fra 10. juni og protokollen fra 23. juni blir derfor sendt ut til elektronisk publisering samtidig i
etterkant av dette møtet.
Vedtak:
Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.
Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 23. juni 2020.

58-20
Medlemsundersøkelser om påvirkninger i arbeidslivet i forbindelse med covid19
Innstilling:
Hovedstyret tar saken til orientering.

Debatt:
Generalsekretæren og Olav Hallset innledet.
Hovedstyret diskuterte saken og støttet generalsekretærens oppsummering/betraktninger. Hovedstyret trakk fram
følgende temaer som særlig viktige i det videre arbeidet:
Hvordan kan tillitsvalgte drive effektivt tillitsvalgtarbeid fra hjemmekontoret?
Foreningen må videreføre satsingen på etter- og videreutdanning for våre medlemmer
Lederutvikling og fokus på nye ledelsesformer i et digitalt arbeidsliv
Foreningen må arbeide for å påvirke utdanningsinstitusjonene innen samfunnsvitenskap og humaniora til å sette
studentene bedre i stand til å forstå teknologi.

Vedtak:
Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.
Hovedstyret tar saken til orientering.

59-20
Tariffoppgjøret 2020
Det var ikke sendt ut saksfremlegg med innstilling på forhånd. Saken ble fremlagt i møtet.
Debatt:
Generalsekretæren gav ordet til forhandlingssjef Jan Olav Birkenhagen, som innledet om status årets tariffoppgjør.
Samfunnsviternes krav i offentlig sektor vedtas av arbeidslivsutvalget på utvalgets konstituerende møte 21. august.
Vedtak:
Hovedstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

60-20
Oppnevning av representanter til Akademikernes styre, forhandlingsutvalg og
samarbeidsorgan for rådsperioden 2020-2022
Innstilling:
Hovedstyret vedtar følgende:
Foreningens leder Merete Nilsson, fremmes som fast styremedlem i Akademikerne i perioden 2020-2022.
Generalsekretæren legger frem en sak for hovedstyret for vedtak om støtte til leder- og nestlederverv i Akademikerne
så snart kandidater foreligger.
Generalsekretæren gis fullmakt til å støtte innkomne kandidater til leder- og nestlederverv i Akademikernes
forhandlingsutvalg og samarbeidsorgan for perioden 2020-2022. Generalsekretæren skal konsultere leder av
foreningen, nestleder av foreningen og leder av arbeidslivsutvalget.
Generalsekretæren gis fullmakt til å oppnevne foreningens representanter til Akademikernes forhandlingsutvalg og
samarbeidsorgan for perioden
2020-2022. Generalsekretæren skal konsultere leder av foreningen,
nestleder av foreningen og leder av arbeidslivsutvalget.
Generalsekretæren gis fullmakt til å bytte ut og oppnevne representanter til Akademikernes forhandlingsutvalg og
samarbeidsorgan for perioden
2018-2020 ved behov underveis i perioden.
Representantene rapporterer til generalsekretæren.
Hovedstyret informeres fortløpende.
Debatt:
Generalsekretæren innledet.
Leder opplyste om en trykkfeil i følgende punkt i forslaget til vedtak:
«Generalsekretæren gis fullmakt til å bytte ut og oppnevne representanter til Akademikernes forhandlingsutvalg og
samarbeidsorgan for perioden 2018-2020 ved behov underveis i perioden.»
Riktig årstall skal være 2020-2022. Dette rettes i endelig vedtak.
Hovedstyret behandlet generalsekretærens innstilling punkt for punkt:
«Foreningens leder Merete Nilsson, fremmes som fast styremedlem i Akademikerne i perioden 2020-2022»:

Hovedstyret støttet dette.
«Generalsekretæren legger frem en sak for hovedstyret for vedtak om støtte til leder- og nestlederverv i
Akademikerne så snart kandidater foreligger»:
Hovedstyret støttet dette.
«Generalsekretæren gis fullmakt til å støtte innkomne kandidater til leder- og nestlederverv i Akademikernes
forhandlingsutvalg og samarbeidsorgan for perioden 2020-2022. Generalsekretæren skal konsultere leder av
foreningen, nestleder av foreningen og leder av arbeidslivsutvalget»:
Hovedstyret støttet dette.
«Generalsekretæren gis fullmakt til å oppnevne foreningens representanter til Akademikernes forhandlingsutvalg
og samarbeidsorgan for perioden 2020-2022. Generalsekretæren skal konsultere leder av foreningen, nestleder
av foreningen og leder av arbeidslivsuvalget»:
Hovedstyret mente at foreningens tillitsvalgte bør sitte i seksjonsutvalgene.
Kibsgaard foreslo at hovedstyret gir generalsekretæren fullmakt til å oppnevne foreningens representanter forutsatt at
medlemmer i foreningens politiske posisjoner, særlig fra arbeidslivsutvalget, settes inn som representanter og
sekretariatets ansatte som observatører og varamedlemmer.
Hovedstyret støttet dette og understreket at også medlemmer av hovedstyret skal kunne settes inn som representanter i
seksjonsutvalgene.
Generalsekretæren ba hovedstyret presisere hvorvidt dette betyr at generalsekretæren, dersom aktuelle medlemmer av
hovedstyret eller arbeidslivsutvalget ikke har tid og anledning til å påta seg verv i seksjonsutvalgene, kan oppnevne
sekretariatsansatte som representanter.
Hovedstyret bekreftet dette.
Leder foreslo at dette punktet i innstillingen blir stående i vedtaket, men at hovedstyret forutsetter at vervene primært
skal besettes av medlemmer hovedstyret og arbeidslivsutvalget.
«Generalsekretæren gis fullmakt til å bytte ut og oppnevne representanter til Akademikernes forhandlingsutvalg
og samarbeidsorgan for perioden 2020-2022 ved behov underveis i perioden»:
Øverland foreslo følgende tillegg til dette punktet i vedtaket: «Generalsekretæren skal konsultere leder av foreningen,
nestleder av foreningen og leder av arbeidslivsutvalget.»
Hovedstyret støttet Øverlands forslag.
«Representantene rapporterer til generalsekretæren»:
Hovedstyret støttet dette.
«Hovedstyret informeres fortløpende»:
Hovedstyret støttet dette.
Vedtak:
Hovedstyret støtter omforent endringsforslag.
Hovedstyret vedtar følgende:
Foreningens leder Merete Nilsson, fremmes som fast styremedlem i Akademikerne i perioden 2020-2022.
Generalsekretæren legger frem en sak for hovedstyret for vedtak om støtte til leder- og nestlederverv i Akademikerne
så snart kandidater foreligger.
Generalsekretæren gis fullmakt til å støtte innkomne kandidater til leder- og nestlederverv i Akademikernes
forhandlingsutvalg og samarbeidsorgan for perioden 2020-2022. Generalsekretæren skal konsultere leder av
foreningen, nestleder av foreningen og leder av arbeidslivsutvalget.
Generalsekretæren gis fullmakt til å oppnevne foreningens representanter til Akademikernes forhandlingsutvalg og
samarbeidsorgan for perioden 2020-2022. Generalsekretæren skal konsultere leder av foreningen, nestleder av
foreningen og leder av arbeidslivsutvalget.
Generalsekretæren gis fullmakt til å bytte ut og oppnevne representanter til Akademikernes forhandlingsutvalg og
samarbeidsorgan for perioden 2020-2022 ved behov underveis i perioden. Generalsekretæren skal konsultere leder av
foreningen, nestleder av foreningen og leder av arbeidslivsutvalget.
Representantene rapporterer til generalsekretæren.

61-20
Arrangementer i regi av Samfunnsviterne fremover
Det var ikke sendt ut saksfremlegg med innstilling på forhånd. Saken ble redegjort for i møtet.
Debatt:
Generalsekretæren ønsket at hovedstyret diskuterte om hovedstyret under koronapandemien bør legge føringer for
tillitsvalgtarrangementer i regi av foreningen på lokalt og nasjonalt nivå.
Generalsekretæren ønsket videre at hovedstyret tok stilling til hvorvidt hovedstyret bør legge føringer for digitale møter i
fylkesavdelingene i etterkant av koronapandemien, i tråd med landsmøtets føringer og intensjoner.
Generalsekretæren opplyste videre om at hun nylig har avgjort at de årsmøtene i fylkesavdelingene som er planlagt i
nærmeste framtid, kun skal avholdes digitalt. Dette fordi disse arrangementene var så nært forestående at det ville vært
uhensiktsmessig å vente til etter hovedstyret hadde diskutert saken.
Generalsekretæren har, gjennom foreningens leder, bedt arbeidsgruppen bestående av fire fylkesledere om en
tilbakemelding på hvorvidt de mente fylkesledermøtet 3.-4. september i Oslo bør avlyses av smittevernhensyn.
Fylkeslederne ønsket ikke å avlyse det fysiske fylkesledermøtet, men ba om at møtet ble flyttet til Gardermoen slik at
deltakerne slipper å reise kollektivt inn til Oslo. Generalsekretæren har imøtekommet dette ønsket.
Hovedstyret ønsker at planlagte tillitsvalgtmøter og arrangementer opprettholdes inntil videre, men ba
generalsekretæren om å foreta løpende vurderinger for hvert enkeltarrangement, uavhengig av om det er
hovedstyremøter, møter i utvalg/arbeidsgrupper, kurs eller lokale arrangementer. Hovedstyret understreket at foreningen
til enhver tid måtte følge nasjonale og lokale retningslinjer for smittevern.
Vedtak:
Hovedstyret vedtok å opprettholde planlagte fysiske og digitale møter fremover, men ba generalsekretæren til enhver tid
vurdere nye tiltak i tråd med myndighetens krav og vurderinger til smittevern.

62-20
Program for fylkesledermøtet, inkl. arbeid med landsmøtevedtak om videre
organisasjonsutvikling
Det var på forhånd sendt ut et forslag til program på fylkesledermøtet 3.-4. september, samt rapport etter møter i
arbeidsgruppe for organisasjonsutvikling. Det var ikke sendt ut forslag til innstilling på forhånd.
Debatt:
Leder innledet og informerte om program for fylkesledermøtet og status i det videre arbeidet med organisasjonsutvikling
i foreningen.
Christen Torvik, fylkesleder i Trøndelag, la fram en oppsummering av rapporten fra arbeidsgruppen som har sett på
organisasjonsutvalgets rapport og organisasjonsutvalgets kunnskapsgrunnlag med fokus på det videre arbeidet med
organisasjonsutvikling.
Hovedstyret diskuterte saken. Hovedstyret ønsket en felles møteplass for hovedstyret og fylkeslederne så snart det lar
seg gjøre.
Vedtak:
Hovedstyret tar saken til orientering.

63-20
Orienteringer
Nytt fra Akademikerne:
Leder orienterte om følgende:
Arbeidet med innspill til sysselsettingsutvalget: Det ble avholdt møte i Akademikernes administrative
styringsgruppe i forrige uke. Kari Sollien møter i sysselsettingsutvalget med mandatet fra administrativ
styringsgruppe. Lilja Mosesdottir i sekretariatet har vært ansvarlig for Samfunnsviternes arbeid inn mot
arbeidsgruppen. Mosesdottir har sagt opp sin stilling i Samfunnsviterne, og leder har i samråd med
generalsekretæren overtatt rollen som sekretær for generalsekretæren i dette arbeidet.
Nytt fra arbeidsgrupper/utvalg:
Leder orienterte om følgende:
Arbeidslivsutvalget og samfunnspolitisk utvalg møtes første gang i 21. august. Utvalgene skal ha separate
konsitueringsmøter. Det avholdes et felles temamøte om klima, miljø og bærekraft med ekstern innleder, og
innledende diskusjoner om standpunkter på temaet, som hovedstyret skal behandle på et senere tidspunkt.
Nytt fra sekretariatet:
Generalsekretæren orienterte om følgende:
Generalsekretæren er i prosess med ansettelse av felles statistikkstilling for Samfunnsviterne, Juristforbundet og
Samfunnsøkonomene.
Samfunnsviterne vil trolig runde 15 000 medlemmer ved utgangen av august. Markering i sosiale medier vil
komme etter hvert. Generalsekretæren foreslår at foreningen i denne anledning sender et digitalt gavekort til alle
lokale tillitsvalgte som takk for innsatsen. Hovedstyret sluttet seg til generalsekretærens forslag og ga
generalsekretæren fullmakt til å finne finansiering til gavene i poster i budsjettet der det er ubrukte midler, bl.a.
lokale tildelinger og personalbudsjettet.

64-20
Evaluering av styremøtet
Hovedstyret var enige om at det var et godt og informativt hovedstyremøte tilstrekkelig tid til gode diskusjoner, men at
lange Teams-møter er krevende.
Studentobservatør Shienna Forus orienterte om at det ble avholdt et digitalt møte i studentutvalget 13. august:
Studentutvalget er enige om at rollene som studentobservatør og studentleder bør innehas av samme person, og
valg vil bli foretatt på studentutvalgets møte i slutten av september.
Studentutvalget er bl.a. opptatt av temaene studenter og psykisk helse, samt tid til studier.
Det er opprettet studentlag ved Universitetet i Oslo.
Leder oppfordret hovedstyret til å følge med på studentlagenes profiler på Instagram for å holde seg oppdatert på
studentaktiviteten i foreningen.

65-20
Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.

