Referat fra sentralstyremøte #3
(23.04.2019)
Tilstede:

Thomas Holde, Steinar Helgesen, Lars Erik Holtet, Marina Skuggedal og Janniche C.
Henriksen, Frank Gerl, Birthe Lysne
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Evaluering av representantskapsmøtet 2019
-

Konstituering av styret:

Leder: Thomas Holde (IDF-V representant)
Nestleder: Steinar Helgesen (IDF-V representant)
Sekretær: Lars Erik Holtet (IDF-V representant)
Kasserer: Elin Langstrand
Informasjonsansvarlig: Roy Arild Rugsveen
Uniformsutvalget: Lars Erik Holtet
VAMU: Elin Langstrand
Utvalg øvingsavtale Sivilforsvaret: Steinar Helgesen
Prosjekt omstilling Sivilforsvaret: Thomas Holde
Styret kommer i løpet av året til å se på administrasjonsoppgaver og verv for fremtiden,
og vil komme med et revidert forslag etter hvert.
-

Godgjøring for styremedlemmer uten fast lønn:

Vedtektene angir en fast sum pr. styremøte. Pt. Kr. 550,- pluss indeksregulering. Styret
ba representantskapet i 2019 om tydeligere føringer på hvorvidt summen var for et
møte, uavhengig om møtet varte i en time, eller fem dager. Representantskapet uttrykte
på møtet at dette skulle være opp til styret. Leder orienterte derfor om å utvise gode
skjønnsmessige vurderinger ved føring av møte/reiseregning.
-

Valgkomiteen:

Det ble diskutert hvorvidt valgkomiteen sitt arbeid og kandidater bør tydeliggjøres enda
mer, slik at alle kandidatforslag kommer frem til valgkomiteen. Styret jobber frem et
forslag til vedtektsendring frem til representantskapsmøtet i 2020.
-

Statutter for æresmedlemmer:

Styret jobber med å klargjøre statuetter for æresmedlemskap.
-

Retningslinjer for PTV:

Leder utarbeider forslag som blir sendt til styret før sommeren.

-

Pensjonistkontingent:

I brevet som blir sendt ut til pensjonistene vil det presiseres at kontingenten er til Delta
samfunnssikkerhet. Medlemskap av Delta sentralt vil ikke bli berørt av betaling eller ei.
Leder undersøker saken videre med jurist.
-

Kontingent:

Styret undersøker trekk av kontingent opp mot DSB da flere medlemmer opplever
forskjellige trekkmåter. Det må presiseres at det kun er pensjonsgivende inntekt det
skal trekkes 1,2% av.
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Medlemslister
Siden overgangen fra STAFO har det vært vanskelig å få fullstendig oversikt over nye
innmeldinger via delta.no sitt medlemsregister. Styret jobber med Delta for å få et bedre
system.
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Omstilling Sivilforsvaret
Leder orienterte kort om sitt verv i styregruppen implementering sivilforsvarsprosjektet.
Neste møte er 07.05.2019. Det som er på agendaen akkurat nå er omstilling og
Implementering av den nye Sivilforsvarsstaben.
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Møte med Senterpartiets justisfraksjon 29. april klokken 14:00
Senterpartiets justisfraksjon har invitert foreningen til en samtale hvor status
Sivilforsvaret er på agendaen. Nestleder og sekretær stiller på dette møtet.
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GDPR
Styret må lage egne rutiner for personopplysninger. Leder følger opp dette arbeidet.
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Profilering
Leder tok opp manglende profileringsartikler for deltakelse på møter etc. Styremedlem
Henriksen følger opp dette.
Logoen vi benytter er forankret av Delta sentralt. Vi mangler derimot en høyoppløselig
utgave. Sekretær undersøker dette.
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Arkiv
Sekretær fortsetter med elektronisk arkivering som tidligere, men utreder et bedre
program ved ledig tid.
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Tilslutningsavtalen med Delta
Leder orienterte om at flere MO'er i Delta sliter med heving av kontingent til Delta

sentralt, og er i ferd med å bli lite konkurransedyktige. Delta sentralt er selv inne i en
OU-prosess, der kontingenten er et diskusjonsemne. Foreningen avventer derfor videre
OU-prosess i Delta sentralt.
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Søknad midler OU
Leder vil i 2019 søke om kr. 40.000,- fra STAFO-fondet.
Leder vil videre søke Gjensidige-fondet for midler til rekruttering.
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Vaktavtalen
Styret i Delta samfunnssikkerhet ønsker å si opp vaktavtalen da avtalen som foreligger
nå er gammel og utdatert.

Lars Erik Holtet
Sekretær

