Sentralstyremøte referat 14.05.2018

SENTRALSTYREMØTE mandag 14. mai 2018 kl. 20:00.
Referat
***********
S- 1/18Tilstede
Hanne Løge, Marie Elise Aarrestad, Fredrik Gjestland, Turid Regina Dornfest.
Meldt frafall: Knut Berge
Referent: Ingrid Louise Grøntvedt
S- 2/18Referatsaker
a. Protokoll landsmøtet - er fortsatt til redigering
S- 3/18Sekretariatet
a. Mye jobb med nettbutikken og pakking.
b. HPDS 2019 er sendt inn til IO.
c. Østfold har avlyst sin Step Up for 2019.

S- 4/18 Økonomi
a. Kompaz
i. Rapportering feasibility study
Godkjent fra FK.
ii. Rapportering kompaz 2016-2017
Narrativ rapport er sendt til Hanne. Ingrid Louise skal snakke med
prosjektkoordinator i kveld på tlf for å høre status på finansiell
rapport og forhåpentligvis få ferdig denne så fort som mulig.
iii. Status 2017/2018 prosjektet
Ingrid Louise orienterte om status per dags dato for 2017/2018
prosjektet. Oda og Ingrid Louise planlegger etterarbeid.

S- 5/18 Nasjonale seminarer/ møter
a. Junimøtet
i. 15. til 17. juni i Oslo
1. Susanne blir med lørdag via telefon ca kl.10, Fredrik og
Susanne planlegger RM-bolk
ii. Program -Hanne lager program, er litt for mye på planen nå.
iii. Overnatting?
iv. Middag fredag kveld, avslutning EVS.
b. Overlappingsseminaret
i. Invitasjon -Oda har skrevet utkast til invitasjon.
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ii. Programmet må ordnes.
iii. Bolk om ny komitéstruktur - ca 2 timer.
Hvordan er denne bolken lagt opp? “Brainstorm” i denne bolken og
lage hovedlinjene. Også lage retningslinjene i detalj, med
formuleringer i etterkant.
Noen ting bør avklares i plenum:
Hvem skal ha ansvar for hva? (utdanning - treninger - NJC?)
STS bør ha laget problemstillingene på forkant så man ikke bruker
tid på å finne på dem der og da. Sende ut på invitasjon, og be om
ekstra i forkant av seminaret. Få komiteene til å ha tenkt gjennom
ting i forkant.
iv. Ekstra RM overlapp Fredrik og Susanne.
c. Høstmøtet
Snakke om på Junimøtet og Overlappen.
Når skal folk komme på overlappen?
Gammelt styre trenger kanskje ikke å komme på fredag.

d. RTF 2019
i. Status?
UWC kanskje som leirsted. Felles buss fra Bergen.
Ellinor bekreftet som arbeidsgruppe.
Alle har fått svar på mail.
Kent har svar til Hanne, fortsatt usikkert hvor mye vi kan ta i
deltageravgift.
S- 6/18 Innmeldte saker
a. NJC høst?
i. Knut har tatt initiativ til diskusjon om potensiell NJC høst. Opprettet
gruppe sammen med involverte styremedlemmer og komitéledere

b. Global Conference
i. Hvor mange norske deltakere er påmeldt? Hvordan kan vi få flere
til å se verdien av Global Conference og melde seg på?
-Kristina skal ta kontakt for å høre hvor mange norske deltagere de
har fått påmelding fra.
-Kan informere om at det fortsatt er mulig å melde seg på for folk.

S- 7/18Eventuelt

Neste møte: Junihelgen 15., 16 og 17. juni.

