REFERAT SENTRALSTYREMØTET 31.01.2011
Sted:
Tilstede:
Frafall:

Telefonmøte
Jostein Sydnes (referent), Brita Bolstad, Kristian Brende og Sigrid Sulland.
Andreas Malkenes

S-021/11
Juniorrepresentant
Innspill fra organisasjonsutviklingskomiteen ble diskutert.
Tilbakemelding fra sentralstyret:
 Sentralstyret lager arbeidsbeskrivelse for juniorrepresentanten og gir denne til
valgkomiteen.
 Sentralstyret vil la arbeidsgruppa som ble opprettet på høst-RSM 2010 få jobbe med en
grundigere beskrivelse av oppgaver og arbeidsområder for en juniorrepresentant. STS
sin beskrivelse skal kun være til bruk i det første valgåret for posisjonen.
Arbeidsgruppa skal starte opp etter NJC 2011.
 STS ønsker enda større involvering av juniorene i organisasjonen og ønsker med
arbeidsgruppa å høre hvilke mulighetsrom juniorene selv føler de har og hvilke ønsker
de selv har for sin egen involvering.
 STS ønsker velkommen tips til hvordan organisasjonen kan bli flinkere til å vise hvilke
handlingsrom og muligheter som er for juniorene og dette noe av det arbeidsgruppa
skal finne ut av.
S-022/11
60-års jubileum /Alumni-prosjekt
Innspill fra organisasjonsutviklingskomiteen ble diskutert.
Tilbakemelding fra sentralstyret:
 Sentralstyret synes et Alumni-nettverk er en veldig flott idé, og vil gjerne få ytterligere
informasjon om dette, og en evt. fremdriftsplan. Å samle «gamle» krefter kan virke
positivt på mange måter, og STS vil gjerne bidra for å på plass et slikt godt initiativ.
 Planleggingen av Landsmøte 2011 er allerede i gang og STS har tatt initiativ til
samarbeid med Bergen lag/ Hordaland fylkeslag om dette arrangementet.
Arrangementet er en fin anledning til positiv oppmerksomhet både internt og eksternt
og STS vil gjerne bruke det arrangementet til å nå litt bredt ut til alle medlemmer i
organisasjonen.
 STS foreslår å utsette en markering av opning for Alumni-nettverket noe og ber om at
arrangementene koordineres. Det kan lett bli for mye for mange av de samme
personene å ha en større «åpningsfest» for Alumniet og et jubileumslandsmøte det
samme året og STS anbefaler at Alumni-festen utsettes til 2012. Høstmøtet kan
kanskje være en arena for promotering av Alumniet og bidra til kjennskap slik at
mange vil delta på en «åpningsfest».
Stord, 11.02.2011
Jostein Sydnes
referent
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