
Referat fra styremøte i Faglig råd 25. og 26. mai 2016 
 
Tilstede: 
Asbjørn Langås, Bjørg Klokk, Anne Lium Berger, Turid Anita Granheim, Guro Tendal. 
Åse Alme deltok dag to. 
 
Sted: Samfunnsviterne 
 
Hovedsaker på styremøte var konferansen 20. september og påfølgende årsmøte. 
 
 
Konferansen holdes på Oslo Plaza. 
Asbjørn hadde avtalt møte med representant for hotellet kl 14.00. 
Vi så da på konferansesal, møterom og avklarte praktiske ting som plass til registrering, 
oppsett i konferansesal, middag osv. dette må vi komme nærmere tilbake til når vi vet antall 
deltakere. 
Vi drøftet mulighet til å kjøpe tjenester som tar seg av påmeldingene. Representanten fra 
hotellet opplyser om at Statped skal benytte reisebyrået Berg Hansen. Han gir 
tilbakemelding på om dette også vil være mulig for oss. 
 
Det er foreløpig reservert 200 rom, konferanse sal og rom til årsmøte. 
Hver deltaker må selv bestille overnatting på hotellet. 
Link til påmelding og hotellreservasjon informeres om på konferanseprogrammet. 
 
Konferansen skal være åpen for alle, ikke bare ledere 
Konferanseavgiften vil være en konferansepakke/dagpakke på hotellet som dekker leie av 
lokaler, lunch og kaffe i pausene. (avklare nærmer med hotellet hva som skal serveres ved 
ankomst og i pausene) 
Konferanseavgiften må fastsettes. 
 
Guro lager program på bakgrunn av forslagene vi drøftet på styremøtet. 
Innhold /program for konferanse (se vedlagt program). 
Forslag:  Programmet bør sendes ut inne 1. juni. 

Påmelding innen 1. juli. 
 
Påmelding, Anne og Åse tar ansvar for påmeldingen og evt kontakt med Berg Hansen. 
Venter først på tilbakemelding fra Asbjørn. 
 
Årsmøte 
Årsmøte arrangeres på Oslo Plaza kl 17.00 – 19.00. 
Innhold på årsmøte: Anne renskriver punktene på årsmøte og oversikt over 
styrerepresentantene som er på valg. 
 
Styrerepresentantene tar kontakt med fylkesdelagatene i regionen og opplyser om at det må 
velges to fylkesdelegater til årsmøte. 
 
Styret legger frem forslag til endring i vedtakene vedr. Styrets sammensetning. 
Foreslår å redusere antall representanter til 5 personer, en fra hver Statpedregion, 2 fr 
region Sør-Øst. I tillegg kommer leder. 
 
Valgkomiteen må kontaktes. De må få en oversikt over hvem som er på valg. (Er det Anne 
som sender over dette?) 
Er det styrerepresentanter som ønsker å trekke seg før valgperioden er over, må de selv 
kontakte sin vararepresentant. 



 
Årsmelding legges fram på årsmøtet. 
Guro sammen fatter årsmeldingen. Må få tilsendt det de andre representantene har av 
møter/aktiviteter de har deltatt på. 
 
Anne redigerer forslaget til endring i vedtekter??? 
 
Turid søker om tilskudd til konferansen fra KS. 
 
Asbjørn har ansvar for å trykke opp konferansemapper med innhold: Kopi av vedtekter, 
deltakerliste, styrerepresentanter og kandidater til nytt styre. 
 
Forslag til områder det nye styret bør jobbe med: 

- Sikre informasjon ut og oppdatering av nettsidene, FB osv. dette bør prioriteres. 
- Jobbe for å videreutvikle samarbeidet med Statped, Udir osv, og lage en strategi for 

samarbeid 
Jobbe for frikjøp av leder 
Tydeliggjøre ansvarfordelingen i styret 
 
  
 
 
 
 


