AU-protokoll 7 2019-2021 15.november2019
Tid: 15.november kl. 0830-0940
Sted: Telefonmøte
Tilstede: Ørnulf Thorbjørnsen, Espen Dahl Svendsen og Hanne Cecilie Widnes (adm.)
SAKLISTE
AU-sak 34
AU-sak 35
AU-sak 36
AU-sak 37
AU-sak 38
AU-sak 39
AU-sak 40

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av AU-protokoll 6 2019-2021
Forslag til vedtekter for Sauda frivilligsentral IOGT
Forslag til mandat for styringsgruppen for Møteplassen
Forslag til medlemmer i styringsgruppen for Møteplassen
Forslag til sakskart for sentralstyremøte 4 2019-2021
Ansettelse av Mari-Marthe Katt-Ugle i stillingen som kommunikasjonsrådgiver

Forslag til protokoll
AU-sak 34
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes
AU-sak 35
Vedtak:

Godkjenning av AU-protokoll 6 2019-2021
Protokollen godkjennes

AU-sak 36

Vedtak:

Forslag til vedtekter for Sauda frivilligsentral IOGT
Frivilligsentralsens styre har vedtatt et forslag til vedtekter for sentralen etter samme
mal som vedtektene for IOGTs frivilligsentral på Sør-karmøy.
AU innstiller for sentralstyret på at vedtektene godkjennes

AU-sak 37
Vedtak:

Forslag til mandat for styringsgruppen for Møteplassen
AU innstiller for sentralstyret på at forslaget til mandat godkjennes

AU-sak 38
Forslag til medlemmer i styringsgruppen for Møteplassen
Vedtak:
AU innstiller for sentralstyre å oppnevne følgende representanter for neste
toårsperiode:
Anne Louise Skoland, sosialsjef IOGT
Anne-Therese Buer, daglig leder Møteplassen
Pål Døsen (næringsliv og politiker)
Einar Vårvik (IOGT lokalt)
Siv-Merethe Alfheim (SLT-koordinator, oppnevnt av kommunen).

AU-sak 39
Vedtak:
AU-sak 40

Forslag til sakskart for sentralstyremøte 4 2019-2021
Generalsekretær la frem et forslag til saksliste som ble gjennomgått i AU
Forslaget tas til orientering
Ansettelse av Mari-Marthe Katt-Ugle i stillingen som kommunikasjonsrådgiver
Katt-Ugle er ansatt som regionkonsulent i Øst i 100 % stilling, men har frem til
31.oktober vært innvilget omsorgspermisjon i 20 % stilling. Hun har de siste 6
månedene fungert i 50 % stilling som kommunikasjonsrådgiver. Generalsekretær

Vedtak:

ønsker å tilsette henne i stillingen som kommunikasjonsrådgiver. Katt-Ugle tar fra
1.november 2019 ikke lenger ut omsorgspermisjon. Regionen ønsker å disponere
deler av stillingen utfra behov inntil de har på plass vikar eller ny konsulent.
Mari Marthe Katt-Ugle ansettes som kommunikasjonsrådgiver i 100 % stilling fra 1.
november, men vil kunne disponeres av region Øst i opptil 20 % frem til 1.februar
2020. Det delegeres til generalsekretær å fastsette lønnsvilkår.

Protokollert av Hanne Cecilie Widnes

