Referat, styremøte i KUFO Tunsberg
15.06.20 kl. 12:30 – 14:30
Solvangkirken, Tønsberg
Innkalt: Bernt Nordkil, Bente Engen Andersen, Helene Medhaug Simonsen, Daniel Waka, Britt Mari
Omsland Zakariassen.
Tidligere styremedlemmer Runar Reknes, Helene Magdalena Fevang og Tanja Bjerklund Hauge var
også invitert på møtet.
Forfall: Helene Magdalena Fevang, Bernt Nordkil

Bli kjent runde der avtroppende og nye styremedlemmer delte erfaringer, forventninger og
refleksjoner knyttet til styrearbeidet i KUFO Tunsberg
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Godkjenning av innkalling
Innkallingen godkjent

Sak 11/20

Konstituering og fordeling av arbeidsoppgaver
Leder: Ieva Fredriksen
Nestleder: Bente Engen Andersen
Kasserer: Helene Medhaug Simonsen
Sekretær: Bernt Nordkil med Britt Mari Omsland Zakariassen som vara
Kontakt med tillitsvalgte: Daniel Waka
Tanja Bjerklund Hauge fortsetter å være med i arbeidet med fagdøgnet
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Diverse informasjonssaker
Vi gikk gjennom raskt hva styret pleier å jobbe med og hvor man finner
informasjon om KUFO´s arbeid.
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Skisse av strategien fremover
-

-

Satsingsområder for arbeidet: Viktig å være synlig for som fagforening, være
tilstede for medlemmene, følge opp tillitsvalgte og samarbeide med andre
fagforeninger.
Møtehyppighet og innhold i møtene: Slik som det har vært. Vi ser nærmere på det
over sommeren. Nettmøte på Zoom eller Teams mandag, 17. august kl 13:00.
Alle – både faste medlemmer og vara, møter i utgangspunktet på alle møtene.
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Oppfølging og videreutdanning av tillitsvalgte: Dato avtales i august.
Samarbeid med andre fagforeninger: I tillegg til diakonene kan også
presteforeningen og andre fagforening der undervisningsansatte er
organisert i være aktuelle. Vi undersøker mulighetene for dette videre.
Samarbeid med kirkevergelaget – vi tar opp saken når ny HA er på plass.
Samarbeid med bispedømme: Møte med biskopen og undervisningsrådgiveren: 26. august. Ieva sender epost for å avtale nærmere tidspunkt.
Medlemsoppfølging – en ringerunde over sommeren, flere møtepunkter, videre
arbeid med fagdager om arbeidstid og arbeidsvilkår. Vi fortsetter å jobbe med
studieturen og samskaperverkstedet. Viktig med møtepunkter hvor vi kan snakke
sammen og dele erfaringer, tips og frustrasjoner.

Saken følges opp til høsten.
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Eventuelt
Ieva tar ansvar for å sende et brev fra KUFO-styret til medlemmene før juli
med referatet fra årsmøtet, informasjonen om den nye
styresammensettingen og info om tillitsvalgte.

Ref. Ieva Fredriksen
Referatet godkjennes elektronisk per epost.
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