Protokoll fra ekstraordinært styremøte i FNF 26.03. 2019
Møtested:
Møtestart:
Møteslutt:
Deltakere:

Skype
kl. 08:00
kl. 09:00
Espen Søilen, Lasse Heimdal, Asgeir Knudsen, Maren Esmark, Tone Ødegaard, Thomas A.T. Sveri
(vara), Ragnhild M. Angard (daglig leder/referent)

Forfall:

Oddvin Lund

Sak 12/19

Ansettelsesprosess i FNF Finnmark
Ansatt koordinator avslutte arbeidsforholdet 19.01.19. Alle nyansettelsessaker behandles på
nærmeste styremøte FNF nasjonalt. Ansettelse av ny koordinator i FNF Finnmark og
prosessen rundt det ble diskutert på møtet med styret FNF Finnmark i Kirkenes 19.02.19.
Styret i FNF Finnmark ønsket ikke å vente på behandling av saken på styremøtet 13.03.19.
Det ble enighet om å utlyse koordinatorstillingen omgående etter møtet og med søknadsfrist
24.03. Styreleder (FNF Finnmark) og daglig leder har hatt dialog om ansettelsesprosess, med
forslag til utvalg, utvelgelse av kandidater og datoer for intervju.
Styrets drøfting: Styret legger vekt på at ansettelsesprosessen blir gjennomført i et godt
samarbeid med styret i FNF Finnmark, samt styreleder og koordinator i FNF Troms.
Styret legger vekt på at FNF er etablert i samarbeid med Klima- og miljødepartementet og
finansiert av dette, med et mandat om å etablere nettverk ved hjelp av ansatte koordinatorer på
fylkesnivå. FNF nasjonalt har arbeidsgiveransvaret og ansvar for at arbeidsoppgaver til
koordinatorressursen oppfyller bevilgningen.
Vedtak:
i.
Daglig leder tilpasser ønske fra FNF Finnmark og flytter førstegangs intervju til 2.
april.
ii.
I ansettelsesutvalget sitter styrerepresentanter fra FNF Finnmark, FNF Troms og
daglig leder
iii.
Styret ønsker å stå på kopi i all mailkorrespondanse mellom daglig leder og styret i
FNF Finnmark

Sak 13/19

Vikar
Styret i FNF Finnmark har bedt om vikar som skal sitte i Kirkenes.
Styret FNF nasjonalt har behandlet saken på styremøtet 13.03.19.
Styrets drøfting: Etter at ansettelse av ny koordinator er gjennomført vil det kunne være
behov for en vikar i tiden frem til tiltredelse. Styret legger vekt på at en vikar må ha konkrete
definerte arbeidsoppgaver i en begrenset tid. Arbeidet som skal løses frem til ny koordinator
er på plass, er ikke avhengig av at vikaren har kontorplass i Kirkenes.
Vedtak:
i.
Behovet for vikar blir kartlagt med styret i FNF Finnmark og daglig leder etter at ny
koordinator er ansatt.
ii.
Vikar settes inn for en bestemt periode for å løse klart definerte oppgaver. FNF
nasjonalt dekker ikke reise og opphold til vikariatet.

Sak 14/19

Årsmøte i FNF Finnmark
FNF i Finnmark har ikke avholdt årsmøtet innen fristen 15. mars. Koordinator leverte forslag
til årsmelding, innkalling og regnskap til styret før arbeidsforholdet ble avsluttet i januar.
Styret FNF Finnmark har informert om at de ikke har kapasitet til å utføre FNF-arbeid.
Styrets drøfting: Aktiviteten i FNF Finnmark har i en lengre periode vært lav. FNF nasjonalt
mener det er viktig med større engasjement, at flere organisasjoner slutter seg til
samarbeidsforumet og et styre som har kapasitet til følge opp koordinator. FNF nasjonalt skal
rapportere til bevilgende myndigheter på aktiviteter i Finnmark og ønsker å bidra til større
engasjement og i avviklingen av årsmøtet.
Vedtak:
i.
ii.
iii.

Daglig leder setter opp forslag til årsmøtedatoer for FNF Finnmark.
Daglig leder bistår i gjennomføringen av årsmøte.
Det nasjonale styret oppfordrer sine respektive fylkesorganisasjoner til å delta
på årsmøtet.
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styremedlem
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