
FØB – styringsgruppemøte 23.03.18 
Sted: Skype 

Tidspunkt: 08.30 – 09.30 

 

Til stede: Gro Harriett Instebø, Gøril Aas Jordahl, Trine Sandmo og Fredrik Kavli (referent) 

Sakliste: 

1: Konstituering av FØBs styringsgruppe 

2: FØBs nettside: rydding etter avgjørelser på medlemsmøtet i år 

- Medlemslisten 

- Vedtektsendringer (presisering av valgordningen m.m.) 

- Referat fra medlemsmøtet 

3: Årsmøte og medlemsseminar 2019 

- Begynne planlegging 

- Ideer til «tema»? 

4: Eventuelt 

 

1 – Konstituering av FØBs styringsgruppe 
Styringsgruppen ble formelt konstituert på møtet.  Fredrik Kavli opptrer som leder for 

styringsgruppen for 2018/2019-virketiden. Gøril Aas Jordahl fungerer som vara for Trine Martens 

mens hun er i permisjon. 

2 – Rydding på FØBs nettside 
a) Under medlemsmøtet i 2018 ble styringsgruppen gitt oppdraget med å gjøre personene ved 

de enkelte medlemsinstitusjonene mer synlige på nettsiden.  Flere løsninger er tenkelige, 

men vi skal i første omgang forsøke å beholde dagens institusjonsliste og så legge lenker til 

de enkelte medlemmene i forbindelse med denne listen. Vi må ta personvernet på alvor, og 

må vurdere lovligheten av å legge ut personinformasjon på denne måte. 

 

Vedtak: Fredrik lager et forslag til løsning, og vil sende ut en forespørsel til alle registrerte 

medlemmer om tillatelse til å opplyse om personlige detaljer (kontaktinformasjon ved 

institusjon/avdeling/campus) 

b) Medlemsmøtet ba styringsgruppen om å utarbeide et forslag til endring av vedtektene – 

spesielt punkt 8) om evaluering og punkt 3) om valgordningen er ikke i samsvar med dagens 

drift.  

 

Vedtak: Gro utarbeider et forslag til nye vedtekter som tar hensyn til den valgordningen vi 

praktiserer.  Styringsgruppens endelige forslag blir sendt på høring blant medlemmene før 

det legges fram for godkjenning under medlemsmøtet i 2019. 

c) Referatet fra medlemsmøtet 2018 er i trygge hender.   

 

Vedtak: Gro sender ut forslaget til referat på nytt til styringsgruppen.  Dette legges ut på 

nettsiden så snart det er godkjent 



 

Vi vil fra nå av også legge ut referater fra styringsgruppemøtene på nettsiden.   

 

3 – Medlemsmøte og –seminar 2019 
Vi står fremdeles på Alta som sted for neste års medlemsmøte og –seminar.  Det er ønskelig å prøve 

å få arrangert dette i forbindelse med Finnmarksløpet i mars, og vi satser på 7. – 8- mars som 

tentative datoer. 

På grunn av potensiell stor pågang på Alta som destinasjon i denne perioden er det nødvendig å være 

tidlig ute med annonsering og program slik at deltakerne kan få reservert hotellrom og flybilletter.  

Siden den planlagte datoen er litt senere enn vi har pleid å bruke, er det tidsnok å begynne med 

denne annonseringen etter sommeren. 

Temaer som ble luftet under møtet: 

- Reiseliv 

- Handelshøyskolen i Alta 

- Offroad Finnmark 

Styringsgruppen ser seg litt rundt etter interessante temaer som passer godt i forhold til 

stedet/regionen.  Gøril hjelper gjerne til med det praktiske arrangementet.  Trine vil ta kontakt med 

Leif Roger i Tromsø for å se om noen av planene for 2017-seminaret muligens kan brukes denne 

gangen isteden. 

4 – Eventuelt 
Fredrik må huske å spørre Mikael/Høgskolen i sørøst-Norge om faktureringen fra årets møte.  Det er 

greit om denne kommer på plass ganske snart, og ikke minst må data fra påmeldingen slettes så 

snart faktureringen er unnagjort. 

 


