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Sted: Birgitte Winther, Carnegie Conference Center, Aker Brygge, Oslo

Faste poster: Det er pr. d.d. 897 medlemmer som harbetalt kontingent for 2013

Saksnr.: Saker:

lzÛLg Velkommen til nye styremedlemmer

l2OLg Konstituering

Det nye styret ble sammensatt som fplger:

Tid:

l2Ot3 Oppsummering Landsmøte 2013

Landsmøtehelgen i Stavanger forløp etter styrets mening knirkefritt. All honnør

til både Fagrådet for planlegging og gjennomføring av den faglige delen på

lørdag og til fylkeslaget i Rogaland med Marianne Hinna Fjogstad i spissen som

var ansvarlig for den tekniske' gjennomføringen av helgen. Styret oppfordrer

Rogaland til å sammefatte erfaringer slik at neste års arrangør kan dra nytte av

det. Det noteres at det er vesentlig dyrere å arrangere landsmØte utenfor Oslo,

etter som mange flere da må reise.
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Neste møte:

Møtet avslutet ca. kl. 20:30

Filmene som ble tatt opp i lØpet av fagdagen (4 stk) publiseres på våre

nettsider. Pål kontakter Lise Lystad om det tekniske.

Elisabeth fdger opp og samkjører de innspillene som kom under

fylkesdelegatsamlingen på søndag slik at styret kan følge opp.

Landsmøte 2014
Dato for gjennomføring av Landsmøte 2OL4 er fastsatt til lørdag 26. o927. april
(første helg etter påske). Stafettpinnen for teknisk gjennomføring går a 2OL4

tilbake til Oslo/Akershus.

Aktivitetsplan
Det ble minnet om at satnsningsområdet for Kostreform i 20L3/L4 er

barnehagemat.

Nytt årshjul
Denne saken ble utsatt.

ReisestØtte styremed lem mer
Flere av styrets medlemmer har ytret Ønske om at det gis reisestØtte for å delta

på styremØter. Dette er ikke lagt inn i budsjettet, men styret vurerer at det er

viktig at styremedlemmene av og til møtes fysisk og vil derfor vurdere om det

likevel er rom for dette. Elisabeth utarbeider overslag over kostnader.

Birgitte synspunkt var at møter hvor det eventuelt innvilges slik stØtte bør være

av lenger varighet enn et kort kveldsmøte, f.eks. en hel lørdag.

Eventuelt
- Fagrådet har fått egen e-postadresse fagradet(akostreform.no
- Fagrådet har sendt inn to sØknader til Ekstrastiftelsen
- Julia leser korrektur på tekster som skal publiseres

- Birgitte sender ut oversikt over tillitsvalgte

torsdag 29. august kl. 18:00

Sted fastsettes senere.
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