LÆRERNES YRKESFORBUND

Styremøte 30. August 2017
Sted:

Lakkegaten 23, Oslo

Tid:

11:00 – 14:00

Tilstede: Janne Maria Øksnes, Morten Ormås og Svein Engebretsen
Gjest: Jon Erik Hybertsen, Janne Ulfstein, Gørild Skille, og Anne Marit Rud
Forfall:
Sekretær / referent: Svein Engebretsen

Saksliste:

1- innkommen post
2- konkretisering av tillitsvalgte i Østfold
3- Ordninger med Delta
Lynytt
Innstikk materiell delta LY logo
Trekk ordninger

Vedtak :

Sak: 29/17

Styret godkjenner saksliste og innkalling

Brev fra Idar R Andersen til forbundsleder med kopi til styret.
Vi mottok brev fra Idar R Andersen. Styrets leder delegerte oppgaven å svare
på dette til sekretær og styremedlem Janne Øksnes.
Og svar ble sendt 22.06 med kopi til forbundsleder. Litt utydelig på det med
medlemmer som har meldt seg ut, styret har pr i dag kun 6 utmeldte
medlemmer etter sammenslåingen, de opplyser at det er annet forbund som
grunn.
Idar svarte Janne med at han ikke ville ha svar fra Janne men fra Styret, det var
nettopp det han fikk, da leder delegerer slike oppgaver
LY- nytt er ikke på noen måte stoppet, det skal utgis på nett og det skal legges
om i samarbeid med Delta. Dette tar tid og forhåpentlig vis har vi løsningen i
løpet av denne dagen.

LÆRERNES YRKESFORBUND
Vedtak:

Styret ber Redaktøren produsere dagsaktuelle artikler jfr dagspressen, som
sendes styret for videre utsendelse via Delta. Utgivelses frekvens må avklares.
størrelsen på nyhetsbrevet maks 2 a 4 sider. Desken vår kontaktperson Anne
Lise Von der Fehr overføre fil innbetalinger direkte til Delta. Hun og
forbundsleder kaller Idar inn til Delta. For opplæring

Sak: 30/17

Brev fra Geir Johansen ftv Østfold, etterlyser svar i mail av 28.08.
Svart ble sendt fra forbundsleder, 31.07.2017 kl 09:23
Styret skjønner ikke hva som er uklart. komentaren om avtalen ligger også ute
på facebook.Sekretær og styremedlem Janne Øksnes har ikke gjengitt avtalen
feil.

Vedtak

Nestleder organiserer et allmøte hvor Delta kan være tilstede for Østfold.
Snarest og vil da ta kontakt med Geir Johansen.

Sak: 31/17

Ordninger med Delta

orientering

-Skolepolitikk vår kontakt person er Else Marie Bråttshaug
-Desken vår kontaktperson Anne Lise Von der Fehr
-Medlems register ,feil trekk, Gørild skille skal rydde opp i dette LY overfører
feil innbetalinger til Delta.
Basis tjenester, kommer tydelig frem av tillegg avtalen.
Styret skrev under denne

