Parat – Styremøte 03 mars 2015

RERFERAT
Tid: 1200-1400

Sted; Ås

Leder:

Kurt

Referent:

Deltake
re:

Kirsten, Elin, Greta, Marianne, Annie og Anne

Ikke
tilstede:

Gro

Sak
16/15

Diskusjonssaker og forslag til vedtak
Godkjenning av innkallingen og forrige referat

17/15

Status årsmøte 10. mars 2015 . Årsmelding
-

-

-

18/15

Anne Svinddal

Påmeldingen til lunsj og middag er mindre enn i fjor etter fristen. Bla
er ingen fra valgkomiteen meldt seg på til verken lunsj eller middag.
Dette bekymrer styret det sendes ut en påminnelse.
Gjennomgang av programmet punkt for punkt med bla annet
medlemstallet og endringene i 2014. Av de 8 som gikk av med
pensjon er 2 fortsatt medlem av Parats pensjonistforening. Dette
forklarer 11 utmeldinger.
Dirigent avklares
Innkjøp av blomster

Ansvarlig
OK

Kurt/
Kirsten

Kurt
Kurt

IDF-møte
-

-

Overvåkningskamera (for kr 400 000,-) blir satt opp på Ås og på
Adamstuen. Det var litt uklart hvorvidt disse bare registrerer
bevegelse, eller om de også gir omgående signal til Securitas.
Det sjekkes ut.

Kurt/Mari
anne

Parkeringen på Campus. Det foreslås en avgift på kr 500,- i måneden
for å kunne få parkere på Campus. (kr 25 ,- pr dag)
Kommentarer:
Eksisterende parkeringsplasser bør merkes opp
En større parkeringsplass øremerkes for anleggsarbeiderne lages i randsonen av Campus.
Avgiften står ikke i forhold til kollektivtilbudet til de
de ansatte.
Definisjon av «gjest» vedr ansatte på besøk
Adamstuen/Ås (møtevirksomhet)

1

Forslaget om avgiften skal sendes på høring til
arbeidstakerorganisasjonene. Parat avventer.
-

19/15

2.3.4 –forhandlingene. Frist 31 mars. Informasjon sendes
medlemmene med oppfordring om å sjekke ut om de har en 2.3.4 –
sak.

Kurt

Eventuelt og diskusjon.
Info om planlagt medlemsaktivitet våren 2015
7.mai kl. 1600 blir det vandring på Adamstuen. Dette informeres om etter årsmøte

Parat og profilering. Hva kan gjøres for å bli synligere
- Reklameartikler
- Klær med logo
- Brosjyrer
- Kampanjer/stands med hjelp fra Parat sentralt
- Møter med plasstillitsvalgte for å få opp aktivitet.
Status organisering på IT. Sjekkes ut

Kurt

AS 06.03.2015

2

3

