REFERAT FRA STYREMØTE I Oslo KFU
Dato/tid: Onsdag 24. August 2016 kl. 20:00-21:45
Sted: Duggveien 2 (hos Vickey)
Referent: Allan
Tilstede: Attia Mirza Mehmood, Vickey Bonafede, Allan Gloinson og Erlend de Bouvrie
Saksliste:
Oppfølgingssaker fra forrige styremøte.
Formell konstituering av nytt styre.
Etter årsmøte ble endringer i styresammensetningen registrert i
Brønnøysundregistret, ivaretatt av regnskapsfører.
Styret oppfatter at det ikke er et behov for en mer formell registrering.
Gjennomgang av Handlingsplan 2016/2017.
Utsettes til neste styremøte.
Spørreundersøkelser
Styret vedtar at vi fremover gjennomfører 2 årlige spørreundersøkelser.
En før sommeren, etter mal som forgående år, målgruppen er FAU leder/nestleder
som har sittet i vervet en stund.
I tillegg kjører vi en ny undersøkelse etter skolestart, målgruppen er nye FAU ledere
og/eller medlemmer. Spørsmålene bli formulert fra et samlet styre, frist 30. august.
Survey sendes ut samme med KFU info i begynnelsen av september. Erlend/Vickey
ivaretar oppsummering og henter ut relevante poeng som bør med i høstens
grunnkurs.
Høstens grunnkurs
Grunnkurs, 19.oktober – Erlend og Vickey har ansvar for dette (Selje er forespurt om
å bistå, Petter Hagen fra UDE har bekreftet at han stiller).
Vårens stormøte
Stormøte, medio mars 2017 – Attia og Allan har ansvar for dette. Dato må avklares –
tas på neste utvalgsmøte. Tema for møtet er bestemt å være psykisk helse.
Temakveld personvern
Datatilsynet har dessverre trukket tilbudet om kursing innen personvern. Erlend
undersøker andre muligheter og kommer eventuelt tilbake på dette.

1

Nye saker
Vedtaksprotokoll
Victoria får i oppdrag å lage et samlende registrert i for eksempel excel. Styret ønsker
å samle alle styresaker, agenda/referat samt oversikt over alle vedtak.
Oppsummering statusmøte byråd
Styret samler egne notater og sender Vickey som sammenfatter. Frist 30. august.
Gjennomgang av samtalepunkter UDE
Revidert forslag blir sendt styret etter utvalgsmøtet.
Tema for novembermøter
Dato for høstens skolegruppemøter
Mulige saker fremover

Oppdrag til John og Kjersti Falck: skrive historien til Oslo KFU – så langt. Forslag om å invitere
de til en sosial samling for utvalget og la de holde sitt innlegg/sin del av historien, og la den
bli referert.

Neste Styremøte 2. september 2016

