Hovedstyremøte i Samfunnsviterne
tor. 18 februar 2021, 13.00 - tor. 18 februar 2021, 16.00
Digitalt møte via Teams

Deltakere
Styremedlemmer
Gunn Elisabeth Myhren (Generalsekretær), Merete Nilsson (Styreleder), Erik F. Øverland (Nestleder),
Terje Møien (Styremedlem, Fraværende ved: 12-21, 13-21, 14-21, 15-21, 16-21), Dag Kristiansen (Styremedlem), Torunn Helle (Styremedlem),
Siv M. Sangolt (Styremedlem), Atle Reiersen (Styremedlem, Fraværende ved: 15-21, 16-21), Gry Jordet Kibsgaard (Styremedlem),
Tobias Bade Strøm (1. vara,, Fraværende ved: 12-21, 13-21, 14-21, 15-21, 16-21),
Trondar Lien (2. vara, styremedlem i møtet i sakene 12-21 - 16-21), Marius Kjørmo (3. vara, styremedlem i møtet i sakene 15-21 og 16-21),
Olav Elling Gausdal (4. vara, 1. vara i møtet i sakene 15-21 og 16-21), Christine Bergan Yang (Studentobservatør), Cecilie Hogstad (Sekretariatet),
Johnny Marken (Sekretariatet), Vidar Berglund (Sekretariatet), Olav Hallset (Sekretariatet),
Synnøve Karin Bøen (Sekretariatet, Fraværende ved: 9-21, 10-21, 12-21, 13-21, 14-21, 15-21, 16-21),
Marie Toreskås Asheim (Sekretariatet, Fraværende ved: 9-21, 10-21, 11-21, 13-21, 14-21, 15-21, 16-21),
Torun Høgvold Enstad (Referent, sekretariatet)

Møteprotokoll
9-21
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innstilling:
Hovedstyret støtter generalsekretærens innstiling.
Innkalling og dagsorden godkjennes.
Debatt:
Leder innledet.
Kibsgaard meldte inn følgende sak til eventuelt: Planlegging av vårens fysiske møter for hovedstyret. Saken får
saksnummer 16-21.
Vedtak:
Hovedstyret støtter generalsekretærens innstiling.
Innkalling og dagsorden godkjennes.
INNK 2021-02-18.pdf

10-21
Godkjenning av protokoll
Innstilling:
Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 27. januar 2021.
Debatt:
Leder innledet. Innkomne kommentarer fra leder vedr. ufullstendig setning i sak 7-21 og fra Kibsgaard vedr. presisering
av hennes forslag i sak 5-21 er tatt inn i protokollen.
Vedtak:
Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.
Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 27. januar 2021.
Protokoll_Hovedstyremøte i Samfunnsviterne_270121.pdf

11-21
Videre arbeid med organisasjonsutvikling
Det var ikke sendt ut saksframlegg med innstilling. Powerpoint-presentasjonen som ble lagt fram i møtet, ble sendt ut
17.02.
Debatt:
Kibsgaard og Kristiansen innledet om arbeidet som arbeidsgruppen bestående av leder, nestleder og styremedlemmene
Kibsgaard og Kristiansen har utført. Arbeidsgruppen foreslo at det utarbeides en plan for kommunikasjon, involvering og

fremdrift basert på interessentanalysen og ba hovedstyret om råd om hvordan denne planen skal utformes.
Hovedstyret sluttet seg til beskrivelsen av interessenter.
Hovedstyret sluttet seg til beskrivelsen av kommunikasjons- og involveringsformer og var enige om at leder gjenopptar
kvartalsvise nyhetsbrev til medlemmene om hovedstyrets arbeid.
Hovedstyret sluttet seg til beskrivelsen av modell for interessentanalyse.
Leder orienterte om at neste steg for hovedstyrets arbeidsgruppe er utarbeidelse av plan for kommunikasjon,
involvering og fremdrift basert på interessentanalysen. Utkast til helhetlig plan legges fram på hovedstyremøtet 18.
mars. Da det kun er fire uker til dette møtet, kan arbeidsgruppen komme til å overskride fristen for utsendelse av
sakspapirer.
Vedtak:
Hovedstyret tar saken til orientering.
Sak 11-21 Videre arbeid med orgutvikling_Interessentanalyse_Diskusjonsgrunnlag til møtet 180221.pdf

12-21
Samfunnsviternes videre arbeid med fag og karriere
Innstilling:
Hovedstyret vedtar at foreningens etablerte fag- og karrieretjenester videreføres og utvikles i tråd med nye behov.
Hovedstyret vedtar at egenfinansiering på foreningens faglige medlemstilbud videreføres.
Hovedstyret vedtar å ikke opprette en mentorordning i foreningen.
Hovedstyret vedtar at det etableres en forsøksordning med tilbud om egenfinansiert ekstern karriereveiledning, hvor
foreningen fremforhandler rabatterte priser for medlemmene. Generalsekretæren legger frem for hovedstyret et
budsjettforslag dersom en økonomisk rammeavtale anses som hensiktsmessig for å oppnå gode rabatter.
Ordningen evalueres og legges frem for eventuell videreføring på landsmøtet 2022.
Debatt:
Generalsekretæren innledet.
Kibsgaard foreslo at spørsmål om medlemmenes generelle behov og forventninger til karrieretjenester og
karriereveiledning legges inn i medlemsundersøkelsen.
Hovedstyret støttet Kibsgaards forslag.
Helle ba om mer informasjon om hvordan sekretariatet skal styrkes.
Generalsekretæren orienterte om at å bygge opp kompetanse i sekretariatet betyr å bygge opp kunnskap om fagene og
hva de kan brukes til, om behov i arbeidsmarkedet framover m.v., samt synliggjøre kunnskapen på en strukturert og
helhetlig måte. Dersom foreningen ønsker et generelt karriereveiledningstilbud ut over dette, må foreningen utvikle sitt
tilbud og evaluere behov for økte ressurser på sekretariatet. Generalsekretæren anbefalte derfor at hovedstyret ikke
går inn for å bygge egen kompetanse på generell karriereveiledning og coaching som et strukturert tilbud levert av
sekretariatet, men heller knytter til seg eksterne samarbeidspartnere for å teste ut interessen for rabatterte
karriereveiledningstilbud.
Lien foreslo å stryke punktet i vedtaket som omhandler mentorordning, med begrunnelse i at det ikke er nødvendig å
vedta at man ikke skal ha noe man ikke har.
Hovedstyret støttet Liens forslag.
Helle ba om at hovedstyret får fremlagt en ny sak i neste hovedstyremøte med utredning av hva som er personlig
coaching og hva som er veiledning og kurs for medlemmene.
Sangolt foreslo at hovedstyret tar opp igjen denne saken etter generalsekretærens presentasjon av siste
interessekartlegging.
Kibsgaard foreslo at hovedstyret ber generalsekretæren om å få punktene 4 og 5 i forslaget til vedtak bedre belyst i en
sak til neste hovedstyremøte, inkludert en analyse av økonomiske konsekvenser.
Sangolt, Helle, Reiersen, Lien og Kibsgaard støttet Kibsgaards forslag, og forslaget fikk dermed flertall.
Generalsekretæren ba om at saken ikke fremmes til neste hovedstyremøte, men at den legges fram på et

hovedstyremøte i løpet av våren 2021, etter fylkesledermøtet i april. Hovedstyret støttet dette.
Generalsekretæren ba videre om en bekreftelse på at hovedstyret ikke ber generalsekretæren om å legge fram en
utredning av mentorordning. Hovedstyret bekreftet dette.
Vedtak:
Hovedstyret vedtar at foreningens etablerte fag- og karrieretjenester videreføres og utvikles i tråd med nye behov.
Spørsmål om generelle behov og forventninger til karrieretjenester og karriereveiledning legges inn i
medlemsundersøkelsen.
Hovedstyret vedtar at egenfinansiering på foreningens faglige medlemstilbud videreføres.
Hovedstyret ber generalsekretæren legge fram en sak i løpet av våren 2021 der følgende utredes:
Forsøksordning med tilbud om egenfinansiert ekstern karriereveiledning, hvor foreningen fremforhandler
rabatterte priser for medlemmene. Generalsekretæren legger frem for hovedstyret et budsjettforslag dersom en
økonomisk rammeavtale anses som hensiktsmessig for å oppnå gode rabatter.
Sak 12-21 Samfunnsviternes videre arbeid med fag og karriere.pdf
Sak 12-21 Samfunnsviternes videre arbeid med fag og karriere_Vedlegg 1.pdf
Sak 12-21 Samfunnsviternes videre arbeid med fag og karriere_Vedlegg 2.pdf

13-21
Samfunnsviternes rapporterings- og årsberetningsmal
Innstilling:
Hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til rapporterings- og årsberetningsmal.
Debatt:
Generalsekretæren innledet.
Hovedstyret var opptatt av at foreningens årsberetning må være så kort og konsis som mulig. Hovedstyret ønsket også
at foreningen bruker andre, egnede kanaler til å formidle status i hovedstyrets arbeid gjennom året og at det fokuseres
på historiefortelling i kommunikasjonen ut til medlemmene.
Vedtak:
Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.
Hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til rapporterings- og årsberetningsmal.
Sak 13-21 Samfunnsviternes rapporterings- og årsberetningsmal.pdf

14-21
Orienteringer
Nytt fra Akademikerne:
Leder orienterte om følgende:
Neste styremøte i Akademikerne er berammet til 19. februar. Saker på dagsorden er bl.a. prosjektplanskisse om
OU-midler og høringsinnspill om pensjonsopptjening fra første krone.
Leder i Akademikerne stat, Anders Kvam, har varslet at han trekker seg som leder av utvalget. Akademikernes
valgkomité har trådt sammen for å finne en ny kandidat til ledervervet i stat, og to kandidater er fremmet: Rikke
Ringsrød fra Juristforbundet og Kari Tønnesen Nordli fra Tekna. Leder, nestleder, og leder av arbeidslivsutvalget
har invitert begge kandidatene til å presentere seg. Etter en diskusjon ble man enige om å støtte Teknas
kandidat.
Leder har deltatt på møte med statssekretær i Kunnskapsdepartementet vedrørende nytt mandat for Statped.
Samfunnsviterne har også fremmet skriftlig innspill til forslaget.
Nytt fra sekretariatet:
Generalsekretæren orienterte om følgende:
Generalsekretæren har ansatt en ung kandidat fra NAV-systemet i midlertidig stilling for å arbeide med
medlemsservice. Hun tiltrer 1. mars. I forbindelse med opplæringen åpnes det for arbeid på kontoret for de som er
involvert.
Det har kommet inn over 60 søkere til vikariat som økonomimedarbeider.
I forbindelse med ny lovgivning om universell utforming er generalsekretæren i kontakt med et eksternt firma for å
få en tilstandsrapport på universell utforming på alle foreningens digitale flater.
Arbeidsgruppen for samfunnspolitikk og samfunnsansvar:
Erik Øverland orienterte om følgende fra møte i arbeidsgruppen 18. februar:
Arbeidsgruppen er i ferd med å ferdigstille høringsinnspill til distriktsmeldingen.
Perspektivmeldingen ble lagt fram 12. februar og er et signaldokument for mye av politikkutviklingen.
Samfunnsviterne bør se nærmere på meldingen og undersøke om det er temaer som foreningen bør ta en
posisjon i forhold til.
Arbeidet med ny langtidsplan for forskning og utdanning er i gang, og Samfunnsviterne bør komme med innspill
underveis.

15-21
Evaluering av møtet
Kibsgaard: Glad for gode og nyttige innspill og refleksjoner rundt arbeidsgruppens arbeid om organisasjonsutvikling.
Leder er møteleder og engasjert i sakene, tar ofte ordet med innlegg underveis i møtet. Hovedstyret må jobbe litt mer
med den formen.
Øverland: Synes ikke det Kibsgaard beskriver, var veldig anmassende i dette møtet, men hovedstyret bør ha det i
bakhodet på framtidige møter.
Helle: Satte pris på god diskusjon under fremleggingen av «løypemeldingen» om organisasjonsutvikling. Hovedstyret
kan bygge videre på denne formen for kommunikasjon i møtene.

16-21
Planlegging av vårens fysiske møter for hovedstyret
Kibsgaard fremmet følgende sak: Hovedstyret har planlagt et fysisk møte 15. april og et fysisk fylkesledermøte 27.-28.
april. Hvis det av smittevernhensyn ikke lar seg gjøre å avholde et fysisk møte med fylkeslederne, bør
generalsekretæren avklare dette innen hovedstyremøtet 15. april slik at hovedstyret kan diskutere hvordan det digitale
fylkesledermøtet kan gjennomføres.
Leder orienterte om at det fortsatt planlegges for fysisk fylkesledermøte i Trondheim 27.-28. april, men at dersom møtet
ikke kan avholdes fysisk, vil møtet avholdes digitalt, eventuelt noe komprimert i forhold til oppsatt møtetid.
Generalsekretæren presiserte at det er sannsynlig at hovedstyret ikke vil kunne avholde sitt møte 15. april fysisk. I så
fall vil møtet bli avholdt digitalt. Videre er det planlagt et fysisk møte 20. mai og et digitalt møte 17. juni. Dersom møtet 20.
mai må avholdes digitalt, kan det bli aktuelt å bytte om saker på dagsorden på disse to møtene og eventuelt avholde
møtet 17. juni fysisk.
Generalsekretæren minnet videre om hovedstyrets tidligere kommentarer om faren for at hybridmøter kan føre til at det
dannes A- og B-lag.
Vedtak:
Hovedstyret ber generalsekretæren avklare så tidlig som mulig hvorvidt de planlagte fysiske møtene våren 2021 kan

avholdes.

