
REFERAT  14.august 
*********** 

Tilstede: Hanne Løge, Fredrik Joachim Gjestland, Knut A.M. Berge, Turid Regina Dornfest og Ingrid 
Louise Grøntvedt.  
 

Unnskyldt: Marie Elise Aarrestad 
  

 
S-50/17 Referatsaker 

a) Godkjenne referat 9.-11.juni 
b) Godkjennes på overlapp.  

  
 
S- 51/17 Sekretariatet 

a) Oppstart EVS 
b) Mange ulike forberedelsesaktiviteter planlagt i ukene fremover.  

 
  

S-52/17 Økonomi 
 

a) Regnskap 2.kvartal  
-Går igjennom på overlapp.  
 

b) Lønnsendring ansatte (innsendt av Knut) 
Trenger et styrevedtak for å kunne dokumentere lønnsøkning for daglig leder og 
prosjektkoordinator.  
 
Sentralstyret beslutter følgende: 
Det vedtas 2,5 % lønnsøkning for daglig leder Ingrid Louise med virkning fra 01.02.2017. 
Differansen f.o.m. 01.02.17 blir etterbetalt ved lønnsutbetaling i september 2017.  
 
IB fikk tilsvarende lønnsøkning med ny kontrakt av april 2017. Differansen f.o.m 07.04.17 blir 
etterbetalt ved lønnsutbetaling i september 2017. 
 

c) Øst-Europa fond (Latvia YM) 
 
S-53/17 Kommende nasjonale seminarer/ møte 
 

a) Overlappingsseminaret 
i) Deltakelse 
ii) Fellesbolker 
iii) Annet 
iv) Sentralstyremøte fra kl.09:00-11 på lørdag.  
v) Mat -Fredrik lager middag.  

 
b) NEO -Bøleråsen skole er booket og invitasjon har blitt sendt ut til lagene.  

 
c) VK møte høst - Dato 26.okt 

 
d) Høstmøtet 4.nov. Fellesbolken på Overlapp blir ganske avgjørende for programmet.  

 
S-54/17 Innmeldte saker 



a) Oppstart Kompaz 3 (2017/18) 21.aug middag med Kompaz og div Oslo folk. Youth Camp, 
Prep Course i to deler 1 del på stord og en del i Bergen.  
 

b) Sette møtedatoer for 2017 
Overlapp 26.08.17 
06.september kl.20:00-21:00 
25.september kl.18:00-20:00 -RSM opplegg! NB NB!  
12.oktober kl.18:00-21:00 
19.okt sakspapirer RSM ut til lagene 
26 okt. VK møte kl.18:30 (lagene fra kl.19:00) 
06.november kl.18:00 
Høstmøtet 10.november.  
23.november kl.18:00 
11.desember kl.18:00 
4.januar kl.18:00 
Januarmøtet 12.-14.januar.  
 

c) Kompaz 2017, Feasibility study og veien videre (H og T)  
Turid og Eirin skal til Brasil.  
 

d) Risk management sommeren 2017 
-Utsatt til overlapp 
  

e) Effekter 2018 
Fredrik hører med Christoffer om hvordan det går fremover.  

 
 
S-55/17 Eventuelt 

a) Fredrik følger opp info-komiteen og gir tips om nye navn for folk som kan bli med i komiteen.  
 
Neste møte: 

 Overlapp 25.august  


