Referat fra Faglig råd 12.08.2020
Sted: Teams
Tilstede: Gro Bjørnstadjordet Ericson, Rolf-Øistein Barman, Liv Ingunn Heie Medhaug og Hæge
Odberg
Forfall: Anders Tønnesland
Neste møte: 28.8.2020 (Teams)
Saksliste:
1.
Valgkomiteen. Er alt klar fra valgkomiteen?
2.
Representanter fra fylkene, Er de fylkesvise representantene til årsmøte er klar?
3.
Årsmeldingen

1.

Valgkomiteen. Er alt klar fra valgkomiteen?
Gro har tatt kontakt med valgkomite. Alt er ikke på plass knyttet til representanter her.
Nord og Midt er på plass
Vest er ikke klar, meldt person har ikke sagt ja til å delta
Anne Berit Løkaas er representant i valgkomiteen

2.

Representanter fra fylkene, Er de fylkesvise representantene til årsmøte er klar?
Møre og Romsdal har representant. Gro jobber videre med å finne deltagere.
Ingunn har prøvd å få tak i representanter fra Vestland og Rogaland. Hun har fått
representant fra 2.
Telemark har representant, Vestfold og Agder har ikke meldt inn deltagere ennå
Nordland har 2 representanter, venter på svar fra Troms og Finnmark
Vi sender navn og e-postadresser på representanter til årsmøte til Gro som legger de inn i
invitasjon til årsmøte.
Det er en utfordring å skaffe representanter til valgkomiteen og til årsmøte. Mange har ikke
et eieforhold til Faglig Råd. Dette bør det jobbes mer med.
Hva jobber Faglig råd med?
Hva ønsker Faglig råd innspill om
Alle områder har ikke regionale nettverk, informasjon og kommunikasjon fra Faglig Råd kan
med fordel gå direkte til lederne i de ulike kommunene?
Tidsfrist for å skaffe deltagere til årsmøte settes til 28.8.. De fylkene som mangler
representanter;
Trøndelag
Troms
Finnmark
Vestland

-

Rogaland
Agder
Vestfold
Viken(Anders tar kontakt Guro Tendal, Fredrikstad. Er hun også i valgkomiteen?). Et
forslag at Anders Tønnesland evt. kan være nr. 2
Innland (Anders Tønnesland)

3.
Årsmeldingen
Den skal skrives og gjøres klar. Vi bruker malen som vi har fra før. Gro og Hæge klargjør
denne.
4.
-

-

-

Eventuelt
Vi gir tilbakemelding til Statpedmagasinet på deres spørsmål «Hva er dine beste tips
for å få til et godt samarbeid når flere aktører er involvert?» til spalten «Fem i PPtjenesten» innen 14.8.
Spørsmålet vedr. revisor. Det er et ønske å få avklart hvordan vi skal løse
revisoroppgaven. Forslag at økonomiansvarlig bruker revisor hun kjenner til og at
disse gis en kompetnasjon på ca. kr. 1000,o
Marian Mannes og Trine Hemnes får revisoroppdraget
Ingunn sender Faglig Råd oversikt over e-postadresser

