Parat – Styremøte 22.janaur 2015

RERFERAT
Tid: 0900-1100

Sted; Adamstuen

Leder:

Kurt

Referent:

Deltake
re:

Kirsten, Elin, Greta, Anne

Ikke
tilstede:

Annie, Gro

Sak

Diskusjonssaker og forslag til vedtak

Anne Svinddal

Ansvarlig
OK

Godkjenning av innkallingen

01/15

Årsmøte 10. mars 2015
-

-

Beskjed sendes til valgkomiteen vedlagt medlemslister
Kurt
Beskjed sendes medlemmene der vi ber om innspill til saker til årsmøtet
samt temaforslag til faglig innslag
Eventuelt; omvisning på SHF. Et temaforslag kan være Arbeidsmiljøloven
kontra Tjenestemannsloven – men avventer innspill fra medlemmene.
Regnskap, årsmelding og plan for året

-

Påmelding
Mat
Lokale - SKP

-

Annie
OK

02/15
Steik 28 januar vedr endringer i Arbeidsmiljøloven
Mye informasjon er sendt medlemmene så alle bør være godt informert.
Varsel om streiken bør ligge på nettsiden til NMBU

Kurt

Styret oppfordrer til deltakelse.
03/15

04/15

Valg av tillitsvalgte
Se sak 01/15

Orientering om Parat aktiviteter 2015
Styret er enige om at aktiviteten fint kan gjennomføres i nærområdet.
Forslag som framkom på møtet; omvisning på Oscarsborg – vandring langs
Akerselva.

Kirsten og
Gro

1

Det arbeides videre med aktivitetsplanen fram til neste styremøte.
05/16

Orientering om medlemsverving 2015
Forsalg til medlemsverving via:
- Stands slutten av april evt august også - både på Ås og Adamstuen.
Vi inviterer en fra Parat-UNG og en fra Parat-SENIOR samt
representant fra Parat NMBU
- Gavekampanje
- Intervju av medlemmer
- Et par temakvelder i året for NMBUs medlemmer med enkel
servering.
- Flyers og plakat

Annie og
Greta

Parat Oslo har nylig foretatt en vervekampanje – disse kan evt kontaktes fo
rå få noen gode tips

06/15

07/15

Møteplan for vårens styremøte
10. februar – klokken 1130 (NMBU)
03.mars
Innkalling kommer

Mellomoppgjøret i staten 2015
YS ber om innspill, frist 27 februar til mellomoppgjøret i staten og krav.
(brev delt ut på møtet)

Kurt

Kurt

Styret gir tilbakemelding på:
- Sentrale hovedtarifforhandlinger der evt generelt tillegg fastsettes –
kronetillegg i hovedsak
- Sentrale justeringsforhandlinger – direkte på kode. Vårt hovedfokus
på Ingeniør-rammen.
08/15
Høringsbrev. Rapport om finansiering av universiteter og høgskoler
Frist 7.februar.
Utsettes til alle ajourførte dokumenter er sendt styremedlemmene for
gjennomlesing.
Eventuelle tilbakemeldinger sendes Kurt innen 28 januar.
09/15

Avbyråkratisering og effektiviseringskutt i universitetsadministrasjonen.

Kurt/alle

Kurt

Styret reagerer på grunnlagsdokumentet som oppfattes som lite
gjennomarbeidet og ber om at det gjøres en skikkelig gjennomgang og

2

kartlegging av områder/avdelinger der effektiviseringskutt kan gjøres uten
uheldige konsekvenser. Dette er styrets tilbakemelding så langt.
10/15

11/15

Nestleders arbeidssituasjon mm
Diskusjonsak

Eventuelt
Ingen saker.
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