Referat sentralstyremøte #4/ 22-23
Sted:
Tid:

Teams
Mandag 5. september 2022, kl. 19:00-21:00

Til stede:

Odd Terje Døvik, leder
Siv Kristoffersen, nestleder
Kjersti Løge
Bjørn-Viggo Larsen
Ole Jørgen Dønnestad
Arild Lind – vara
Bjørn M Magnussen

Fravær:

Tor-Atle Hansen
Kari Storstrand – vara

Saksliste:
BESLUTNINGSSAKER
48/2022:

Godkjenning av innkalling og dagsorden

49/2022:

Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 14.06.22

50/2022:

Æresmedlemskap – forslag på kriterier

ORIENTERINGSSAKER
51/2022 :

Rapport fra kontoret (siste tre uker)

SAKER TIL DISKUSJON
52/2022:

Ny demokrati modell

53/2022:

Innmeldt sak- Sør-Trøndelag krets

54/2022:

Fra møtet 14/6 – Logo og Grafisk profil

48/2022:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjent.

49/2022:

Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 14.06.22
Vedtak:
Protokoll fra sentralstyremøte 14.06.22 godkjent.

50/2022:

Æresmedlemskap – forslag på kriterier
DL har sammen med styrerepresentantene Kari Storstrand og Ole Jørgen Dønnestad
utarbeidet forslag til kriterier. DL legger frem forslag.
Vedtak:
Sentralstyret diskuterte saken og fant at dette var ønskelig å sluttbehandle i et fysisk
styremøte.
Bjørn M. sender ut grunnlag for tidligere tildelt æresmedlemskap. Punktet diskuteres på
styremøte 15/10-22

51/22:

Rapport fra kontoret
Medlemmer:
Det er en liten økning i antall nye medlemmer til NMCU men frafall av tidligere
medlemmer er fremdeles noe høyt. Bjørn M har bedt systemansvarlige for ny rigg om å
prioritere medlemsdelen i «riggen» slik at grunnlaget for oppfølging med mere er på plass
før 1. oktober.
Krets:
Det etterlyses større aktivitet i kretsene rundt tidligere utsendte medlemslister. Det er sendt
e-post til kretsene vedrørende dette og i skrivende stund har fire kretser respondert positivt
og er på gang med oppfølging. (Oslo/Akershus, Møre og Romsdal, Vest-Agder og
Rogaland.
Sentralstyret bes være behjelpelig med å følge opp tidligere tildelte kretser.
Økonomi:
Da dette sentralstyremøte var det ene møtet midt mellom avgang av tidligere daglig leder
og start for ny ble det ikke levert vanlig økonomirapport. Det bemerkes fra kontoret at man
bør holde god kostnadskontroll utover høsten slik at grunnlag for god drift opprettholdes.
Vedtak:
1. Kontoret bes sende oppdatert kontaktliste, for kretsledere/fylkessekretærer til styret
2. Ny daglig leder bør sette opp besøks-/møteliste med hve krets. Denne sendes styret
slik at eventuell deltagelse på besøk/møter kan koordineres.
3. Kontoret bes kvalitetssikre medlemslister per krets og deretter vurdere behov for
Teams-møte med kretsene.

52/2022:

Ny demokratimodell
Basert på innspill fra Møre og Romsdal, og etterfølgende samtale med kretsleder,
diskuterte sentralstyret ulike løsninger for å endre dagens «demokratimodell». Møre og
Romsdal ønsker en ordning der kretsene sender delegater til det nasjonale årsmøtet, noe
som er i tråd med tidligere forslagt fra sentralstyret.
Vedtak:
1. Styret setter sammen en arbeidsgruppe som til styremøtet 15. oktober kommer med et
forslag til vedtektsendringer. Arbeidsgruppen består av Kjersti Løge, Arild Lind og
Odd Terje Døvik
2. Styret kontakter Møre og Romsdal krets pog ber om en formell oversendelse av deres
forslag.

53/2022:

Innmeldt sak – Sør-Trøndelag krets
I forbindelse med årsmøte i Sør-Trøndelag krets har styret fått tilsendt en innmeldt sak fra
fylkessekretær vedrørende mulig samarbeid med 1% miljøet.
Vedtak:
Styret finner saken så langt fra NMCUs policy vedrørende 1% miljøet og ber derfor
fylkessekretæren om å trekke forslaget.

54/2022:

Logo / Grafisk profil
Denne saken ble bestemt flyttet til styremøte den 15. oktober

55/2022:

Eventuelt
Lukkede sider for NMCU medlemmer:
På lik linje med at NMCU appen hadde sine kalender/arrangementsoppføringer lukket for
andre enn NMCUs medlemmer ønsker styret å se på muligheten for samme på NMCUs
web-sider.
SoMe:
Det ble diskutert om vi kan benytte SoMe til små videosnutter der våre medlemmer
(tillitsvalgte) forteller hvorfor de er medlem av NMCU
Vedtak:
Begge saker under eventuelt flyttes til endelig diskusjon og beslutning på styremøtet
15/10-22

Møteplan:

Lørdag 15. oktober, kl. 09:00-1500. Fysisk på Ullevål
Tirsdag 6. desember, kl. 19:00-21:00. Teams

