
      

 

 

 

Referat fra sentralstyremøte 

 2014-03-21 

  Lync 

Tilstede:  Jan Arne Karlsen, Trond Åsheim, Birthe Lysne, Erik Klomsten, Jens-Arne Aanby, Maria 
Dokken 

Forfall: Lars Kristian Gjertsen 

  
Sak   1 /14 Referatsaker 
  
 a) Regnskap 

b) Medlemssituasjonen 
c) Valg av pensjonistrepresentant, Rolv Haugen valgt for perioden 2014 – 2016 
d) Valg av fellesrerepresentant for fylkesmannsembeter med mindre enn tre 

medlemmer, Tore Wist valgt for resten av funksjonsperioden, 2014 
e) Jan Arne Karlsen er oppnevnt som ansatterepresentant i prosjektet nøkkeltall 

Sivilforsvaret m.m. 
  

Vedtak: Tatt til etterretning 

  
Sak  2/14 Årets tillitsvalgt 
  
 Det er kommet inn fire forslag på årets tillitsvalgt. En av disse, Roy Arild Rugsveen, er 

ikke medlem av sentralstyret. I begrunnelsen i forslaget heter det at han er oppdatert 
på det som skjer i foreningen, deler gladelig med medlemmene og er godt oppdatert på 
regelverk.  

  

Vedtak: Roy Arild Rugsveen blir årets tillitsvalgt 2013 

  
Sak  3/14 Representantskapsmøtet - konstituering 
  
 Det skal velges 1 møteleder, 2 referenter og 2 medlemmer av redaksjons- og 

kontrollkomité. Sentralstyret innstiller på kandidater.  
  

Vedtak: Sentralstyret foreslår følgende funksjonærer under representantskapsmøtet: Møteleder: 
Thomas Holde, Referenter: Janniche Hagene og Erna Husby, Redaksjons- og 
kontrollkomité: Hildegunn Skogseth og Arne Bratlien. 

  
Sak  4/14 Representantskapsmøtet – Foreningens langsiktige mål og program 
  
 Sentralstyret har i arbeidsmøte utarbeidet et omfattende forslag til endring av 

foreningens langsiktige mål og program.  
  

Vedtak: Sentralstyret legger frem sitt forslag til ”Foreningens langsiktige mål og prinsipprogram” 



for representantskapsmøtet med anbefaling om at forslaget godkjennes. 

  
Sak  5/14 Representantskapsmøtet - Sentralstyrets beretning 
  
 Sentralstyret har i arbeidsmøte utarbeidet forslag til sentralstyrets beretning for 2013. 
  

Vedtak: Sentralstyrets beretning legges frem for representantskapsmøtet til orientering 

  
Sak  6/14 Representantskapsmøtet – Revidert regnskap for 2013 
  
 Revidert regnskap for 2013 er revidert og behandlet av sentralstyret 
  

Vedtak: Revidert regnskap for 2013 legges frem for representantskapsmøtet til orientering 

  
Sak 7/14 Representantskapsmøtet – Virksomhetsplan for 2014 
  
 Sentralstyret har utarbeidet virksomhetsplan for 2014. 
  

Vedtak: Sentralstyrets forslag til virksomhetsplan for 2014 legges frem for 
representantskapsmøtet med anbefaling om at forslaget godkjennes. 

  
Sak  8/14 Representantskapsmøtet – Budsjett for 2014  
  
 Sentralstyret har utarbeidet forslag til budsjett for 2014. Budsjettforslaget skal 

behandles av representantskapet sammen med fastsettelse av godtgjørelse for 
tillitsvalgte og foreningens kontingent. Godtgjørelse av tillitsvalgte behandles uten 
innstilling eller deltakelse fra mottakere av godtgjørelser.  

  

Vedtak: Sentralstyrets forslag til budsjett for 2014 legges frem for representantskapsmøtet med 
anbefaling om at forslaget godkjennes. Sentralstyret anbefaler at 
representantskapsmøtet øker kontingenten for pensjonistmedlemmer til kr 500 pr år  
f.o.m. 2015 mens øvrig kontingent forblir uendret.  

  
Sak  9/14 Representantskapsmøtet - Vedtekter 
  
 Sentralstyret har på arbeidsmøte gjennomgått foreningens vedtekter og utarbeidet 

omfattende forslag til endringer.  
  

Vedtak: Sentralstyret legger frem sitt forslag ”Vedtekter for STAFO samfunnssikkerhet” med 
anbefaling om at forslaget godkjennes.  

  
Sak  10/14 Program for representantskapsmøte og kurs 
  
 Program for reise, møte og kurs gjennomgått. 
  

Vedtak: Tatt til etterretning 
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Erik Klomsten Jens Arne Aanby Trond Åsheim 
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