Styremøte 30 Desember 2017
Tid : 12-13
Sted : Telefonkonferanse
Tilstede : Svein E Engebretsen, Morten Ormås, Janne Øksnes

Referent : Sekretær / Janne øksnes

SAKSLISTE
1: Innkommen post
2: Feil i saksnummer
3:Økonomi
4: Mail frå redaktør
5: Referat Østfold
6: Deltagelse på kvinnekonferansen
7: Budsjett for 2018
8: Landsråd
9 : Eventuelt
Vedtak : Styret godkjenner innkalling og saksliste

SAK 35/17:
I referat fra 18 juli 2017 foreligger det en feil med saksnummer, det er satt inn en sak med to
saksnummer. Sak25/17. Dette mo korrigeres slik at vi arbeider videre fra riktig saksnummer.
Vedtak : Saksnummer 25/17 gjøres om til ett punkt a og b slik at saksnummer fremover blir korrekt.
Nytt referat med korrigering vil bli lagt ut fortløpende.

Sak 36/17 :
Forbundsleder informerer om innkommen post.
Vedtak: styret har pr dags dato kun oversikt over innkommen mail til LYs mailadresse. Alle
medlemmer av styret har passord til mail og hjemmeside. Post i Posthyllen i Lakkegaten vil vi få
bedre oversikt over når vi nå etter jul også har frikjøp av NL slik at vi er tilstede i Lakkegata ukentlig.

Sak 37/17:
Forbundsleder informerer om økonomisk tilstand pr dags dato
Vedtak : Styret er informert om økonomisk tilstand i organisasjonen pr 27.12.2017. Styret vet at
økonomien er fallende , dette i sammenheng med nye økonomiske vilkår som en YP i Delta. Det
jobbes med å få ned kostnader i LY. Regnskap for 2016 venter å være ferdig revidert i slutten av
januar 2018. Regnskap for 2018 vil også være ferdigstilt innenfor samme tidsramme.
Sak : 38/17;
Styret har motatt mail fra Redaktør, Idar R Andersen , der han stiller en del spørsmål på vegne av seg
selv og ikke nevnte medlemmer. Styret har lest dette.
Vedtak : Styret setter pris på innspill fra Andersen og andre ikke nevnte medlemmer. Vi ønsker derfor
å invitere han til en samtale med oss i Lakkegata. Vi ønsker å samkjøre dette med når Andresen er i
Oslo i forbindelse med revisjon av regnskap. Det er viktig for styret å holde kostnader ved reise og
opphold så lave som mulig. Det er også av interesse for oss at tilbakemeldinger og innspill har en
ramme og en struktur som ikke blir en tidstyv for styret. Styret i LY må sammen med Delta frigjøre
vår arbeidskapasitet til organisasjonsbyggingen som vi står i. Vi velger derfor å ha en samtale med
Andersen samtidig som revisjon er tilstede i Oslo, for å avklare hans innspill.
Sak 39 / 17 ;
Det forventes at ett referat som også imøtekommer nødvendige svar på leserinnlegg i Ly nytt nr 4
2017 blir tilgjengelig for medlemmene innen kort tid, en frist bør settes.

Vedtak : LY`s nestleder har utformet dette, men avventet Deltas kommentarer / innspill . Dette har pr
dags dato uteblitt- Nestleder Ormås sender derfor referatet til J. Hybertsen i delta Tirsdag ( første
ordinære virkedag ) . Det bes da om en tilbakemelding innen kl 16. Etter dette vil referatet bli lagt ut
som det er uten Deltas innspill.

Sak 40/17
LY har mottatt en invitasjon som YS forbund til Kvinnemiddagen 2018, for å bygge videre nettverk
med andre YO er og det politiske miljø , samt andre fagforeninger. Påmeldingsfrist er 10 januar,
konferansen koster kr 4000 og holdes 22 januar klokken 19 i Oslo. Det må da påregnes
reisekostnader billigste måte tur retur same dag med overnatting på tog på retur .

Vedtak : Denne utgår , da YS forbundene kun kan sende EN kvinnelig delegat . Ly er nå en av flere YO
er i Delta, og det er mer naturlig at Deltas kvinnelige Nestleder deltar. LY regnes ikke lenger som ett
selvstendig forbund i Ys, men underlagt Delta i henhold til Delta avtalen av 01.04.2017

Sak : 41/17

Budsjett for 2018 skal være klart til presentasjon på landsråd.
Vedtak : Budsjettet vil være klart og vedtatt i slutten av januar.

Sak : 42/17
Landsråd 2018, innkallingen er klar og sekretær har bedt FL og NL lese korrektur, denne må sendes 8
uker før den 5 mars. Saksliste må sendes 3 uker før. Påmeldingsfrist er derfor satt i god tid før dette
slik at saksliste vil bli utsendt med vedlegg til påmeldte innen frist. Det vil bli lagt ut ett ønske om
saker til Landsråd på LY.NO Og på hjemmesiden vår hos DELTA.

Vedtak : Innkalling ferdigstilles og sendes innen frist den : Saksliste utferdiges med eventuelle
medlemmers innspill og ellers styrets saker og landsrådssaker som må avklare i forhold til vedtekter
og annet som gjelder samarbeid, informasjon og videre arbeid. Ansvaret for informasjon til
medlemmer om saker, og utsendelser av saksliste og innkalling , sekretær. Innsamling og
ferdigstilling av saker til saksliste , styret samlet. Innkallingen vil bli sendt første uken i januar og
Fylkesavdelingene vil ha en uke , 7 dagers , frist til å melde saker til landsråd.

Sak 43/17
Eventuelt : Følgende saker er tilført under eventuelt.
Sak 44/17
Sak : Styret ønsker å innføre Bruttobeløp for utbetalinger/honorarer /lønn etc.
Vedtak : For 2018 vil det til regnskap kun operer med bruttobeløp .

Sak 45/17
Sak : Styret ser at det er mange kontoer som kan avsluttes for å lette regnskap. Det er ett ønske å
avslutte disse og sitte igjen med færrest mulig.

Vedtak : Kontoer avsluttes og færrest mulig beholdes.

Sak 46/17
Sak : Redaktøren for LY nytt er ikke tilstede på landsråd, grunnet kollisjon mellom landsrådsdato og
reise. Styret ønsker derfor å henvende seg til Desken i Delta for å få dekning av Landsråd, og en
artikkel til LY nytt. Forbundsleder henvender seg på vegne av styret til Desken snarest mulig.

Vedtal : Desken i Delta blir forespurt om artikkel fra Landsråd til LY nytt.

Dokumentet er en rett kopi, orginalen er signert i protokoll.

