REFERAT FRA STYREMØTE I Oslo KFU
Dato/tid: Torsdag 12.Mai 2016 kl. 17.30-18.30
Sted: Svovelstikka 1 (Helsfyr)
Referent: Vickey
Tilstede: Vickey Bonafede, Allan Gloinson og Erlend de Bouvrie
Saksliste:
Konstituere nytt styre.
Leder, Vickey Bonafede
Nestleder, Allan Gloinson
Styremedlem, Attia Mirza
Styremedlem, Erlend de Bouvrie
Erlend fremmet forslag om mer formell konstituering i form av registreringsskjema
hvor styrets medlemmer undertegner på at hver og en påtar seg vervet. Forslaget ble
positivt tatt imot og Erlend følger opp dette.
Gjennomgang av regnskap og budsjett.
Vickey redegjorde for regnskap og budsjettposter i tråd med det som ble fremlagt og
godkjent på årsmøte. Presiserte at våre driftsmidler bevilges oss over etatens
budsjett, etter pålegg fra skolebyråd.
Gjennomgang av Handlingsplan 2016/2017.
Allan gjennomgikk overordnet målsetning med vår handlingsplan og de justeringer
som er gjort for vedtatte og gjeldende plan. Det er ønskelig å gå mer i dybden på de
tiltak vi har ført opp og vi setter derfor dette opp på neste styremøte. Ønskelig at
styret gjør seg godt kjent med innholdet i forkant av neste møte.
Fordele oppgaver.
Vi diskuterte arbeidsmetode. Frem til nå så har styret kommunisert mye på mail.
Arbeidsform er at en, ofte leder eller nestleder, følger en henvendelse/sak og
besvarer denne men med kopi til resten av styret. Bruken av kopi er da kun ment for
å holde resten av styret oppdatert. Dette ble ansett som en grei måte å jobbe på også
videre.
Agenda for styremøter ivaretas av leder. Referat fra styremøtene rulleres det på.
Neste møte refereres av nestleder, dernest Attia så Erlend.
Erlend har et forslag til en mer oversiktlig måte å føre agenda/referater på – sendes
Vickey.
Agenda for utvalgsmøtene ivaretas av nestleder. Refereres av sekretær.
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KFU info, ansvar for å utarbeide dette informasjonsskrivet påhviler leder men med
forslag om at utvalgsmedlemmene, rullerende, går sammen A&B C&D E&F et halvt år
av gangen for å bidra med aktuelle tema/saker. Vickey fremmer forslaget for
utvalget.
Profilering og publisering, ansvar for hva som publiseres påhviler leder men med
forslag om at utvalget er aktive bidragsytere til å formidle relevante forslag til
tema/saker som ligger ute eller bør legges ut.
Kommende arrangement.
Årlig spørreundersøkelse – Erlend vil kikke på innhold i eksisterende undersøkelse og
bearbeide denne. Hans forslag legges frem for styret snarlig, senest på neste møte.
Grunnkurs, 19.oktober – Erlend og Vickey har ansvar for dette (Selje vil bli forespurt
om å bistå).
Stormøte, medio mars 2017 – Attia og Allan har ansvar for dette.
Andre ting.
Erlend la frem forslag om å arrangere en temakveld om personvern og håndtering av
person sensitiv informasjon. Han er i kontakt med Datatilsynet som tilbyr å
skreddersy et opplegg for oss. Tenkt målgruppe er FAU og Driftsstyreledere. Forslag
til opplegg vil bli presentert styret og utvalget så snart Erlend har noe mer konkret.
Mulig saker fremover.
Videreføres i sin helhet.

Neste Styremøte 8. juni 2016

