Sentralstyremøte 18. Juli 2017

Sted:

Lakkegata 23, Oslo

Tid:

Kl 10:00 – 14:00

Tilstede:

Janne Øksnes, Morten Ormås, Glenn Ihle-Hansen og Svein Engebretsen

Forfall:
Referent:

Svein Engebretsen

Sak 22/17
-Godkjenning av Innkalling:
-Godkjenning av sakslisten:
-Gjennomgang referat fra forrige styremøte2/17:
Vedtak:

-Innkallingen godkjent, sakslisten godkjent med tillegg under eventuelt.
Referatet ble opplest og tatt til etterretning.

Sak 23/17
-Innkjøp av pc sekretær
Vedtak:

Styret godkjenner innkjøp av pc til sekretær innenfor kr 20000,-

Sak 24/17
Fordeling av arbeidsoppgaver internt i styret.
Vedtak:

Janne Øksnes Frikjøpes slik art hun får en 50% stilling mht LYs arbeid ovenfor
«Delta utdanning». Dvs skrive høringssvar etc og annet kontorarbeidet for
styret. Drifte Hjemmesiden LY.no og Facebook siden Lærernesyrkes forbund.
Leder og Nestleder deler på representasjons oppdrag, LY melder begge inn
som representanter for LY i «Delta systemet».
Besøk i regionene/fylkende fordeles på alle i styret, Alle må bidra på
vervekampanjer etc. Nestleder tar4 ansvar for oppfølging mot regionene.
Forbundsleder opprettholder sine plikter ovenfor myndighetene.

Forbundsleder følger avklarer med Delta mht lønnskjøring etc. Og tar opp
pensjonsordning for sekretæren.

Sak 25/17
Økonomisk kompensasjon/ styrehonorar.
Forklaring:

Pr i dag foreligger det et landsmøtevedtak der Forbundsleder uten
hundreprosent frikjøp mottar et årlig honorar. Dette utbetales halvårlig, en
rate i juli og en rate i desember. Andre styremedlemmer har ingen honorar.
Dette syntes Forbundsleder er feil, det fremmer ikke lik innsats eller
motivasjon internt i styret.

Vedtak

Beløpet landsmøte har vedtatt til Forbundsleder uten frikjøp inngår i
«potten» til styrehonorarer.Styret bevilger: å utbetale kr 5000, + skatt til
Vararepresentant, Kr 10000 + skatt til Sekretæren, kr 15 000 + skatt til
Nestleder og kr 20000 + skatt til Forbundsleder. Ordningen trer i kraft fra
andre halvår 2017
Honorarene betales ut som landsmøtevedtaket for lederlønn 15. juli og 15.
desember.

Sak25/17
Hjemmesiden LY.no, Moderator, regler Facebook og hjemmeside.
Vedtak

Kun styremedlemmer har passord og moderatorrettigheter og at det lages en
info tekst øverst i beskrivelse av Facebooksiden med enkle kjøreregler. Dette
gjøres av Sekretæren.
Alle artikler og innlegg som ikke tilsvarer sidens formål kan da slettes av
moderatorene.

Sak 26/17
Endring av logo i tråd med Deltas krav til farger.
Vedtak:

Bruke Logo alternativ 3, utarbeidet av Deltas drift avdeling.
Sekretær tar kontakt med Jon Eirik Hybertsen i Delta

Sak 27/17

LY-Nytt fremtidige form og redaksjon

Vedtak:

Prøve neste nummer ved hjelp av Desken i Delta, sette vår redaktør i
samarbeid med Delta og se hva som blir resultatet. Ta saken opp til
evaluering etter første nummer.
Forbundsleder tar dette opp med Delta.

Sak 28/17
Eventuelt.
-Telefon Forbundsleder, mobiltelefon kjøpes inn for å kompensere bruk av
privat nummer uten annen kompensasjon.
Vedtak

Telefon kjøpes inn.
-eksta portabel backup hardisk sekretær pc.

Vedtak

Kjøpes inn.
-Adobe pakken til sekretær

Vedtak

Kjøpes inn

Janne Øksnes

Morten Ormås

Glenn Ihle-Hansen

Svein Engebretsen

