Referat sentralstyremøte
Dato og kl.
Sted
Tilstede
Ikke tilstede
Referent
Sak
Sak 1:
Godkjenning av sist
referat
Sak 2:
Innkommende saker
/ post
Sak 3:
IDF
Sak 4:
Løpende saker /
runde
Status prosjekter

Sak 5:
Informasjon fra leder

Sak 6:
Økonomi

Sak 7:
Eventuelt
Sak 8:
Neste møte

28.05.2020 – kl. 1200 – 13xx
På Skype
Steinar, Janniche, Frank, Elin og Marina (som kom kl. 1300)
Birthe
Frank
Informasjon
Godkjent

-

Ansvar / frist

Status Starum

- Mest informasjon
- Flere stilling som ikke blir lyst ut
- Rep.møte
- Utsending innen uke 25
- 15.06. kl. 1000-1200 klargjøring av rep.dokumenter
- Løsninger for digitalt rep.møte og valg.
- Maria og Elin skal spørres om å stå i
opptellingskomitéen
- Altinn.no og Delta.no adgang til alle i styre
- Prosjekter:
- Omstilling: Janniche – var på møte 14.05. Sender ut
referat når det er klart.
- Omstilling på Starum: Marina – De har laget 3
forslag på org.kart, mangler ansatte for å kunne løse dette,
utfordrende
- Uniformsutvalget: Frank overtar etter Steinar
- VAMU: Elin – sendte referat til hele styret
- MO: Steinar representerer oss, Janniche deltar på
møtene også.
Det er ønskelig med en vara og referat fra møtene.
- 2.5.3 forhandlingene: Vi er misfornøyd med
avgjørelsen om å kansellere alle våre medlemmers
krav, Steinar skriver til dem.
- Referater styremøte sendes ut til alle, med 7
dagers frist.
- Etter rep.møte har vi fått ca. kr. 11.000.- i refusjon,
det gjenstår ca. kr. 10.000.-, minus gebyrer.
- Økonomien til Delta Samfunnssikkerhet ser bra ut
på grunn av liten reisevirksomhet.
- Budsjettet skal godkjennes av Rep.møte
- MO-midler skal muligens utbetales i sin helhet, ca.
kr. 160 000.- Blir dette tilfelle så skal disse midlene
inn på vår sparekonto.

Tid og sted
15.06.2020 kl. 1200 - 1300

Steinar
Steinar

Elin

