REFERAT ÅRSMØTE KOMFUG 31.05.2016.
Det var 14 delegater til stede på årsmøtet.
SAK
1 -3

Møteleder: Helge Stahl
Referent: Janne Wongraven-Deans
Valg av 2 personer som skal underskrive protokollen:
Nils Nilsen og Gunn Marit Daaland.

4

Innkalling og dagsorden.
Sendt ut på e-post til skolene. Ingen innvendinger.

5

KOMFUGs årsberetning.
Årsberetningen godkjent uten merknader.
Forslag til styret om endring av tidspunkt for årsmøtet. Forslag om å ha årsmøtet i
begynnelsen av året. Styret tar forslaget opp til vurdering.

6

Regnskap, revisors beretning og budsjett for KOMFUG 2016.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.
Styrets forslag til budsjett ble vedtatt.
Innspill til budsjettet: Er økonomien god nok til økt aktivitet?
Budsjettet er justert til tilsvarende aktivitetsnivå som i 2015.

7

Valg av styre.
Helge Stahl – sitter til 2017
Tom Garman Bjørnsen – gjenvalg til 2018
Marina Marlen Cervellino – valgt til 2018
Nils Nilsen – valgt til 2017
Lene Brastad Larsen – valgt til 2018
Sissel Francke – gjenvalg til 2018
Olav Langmyr – sitter til 2017
Styret får årsmøtets fullmakt til å supplere styret med flere medlemmer,
fortrinnsvis fra de bydeler som er lite eller ikke representert. Styret tar direkte
kontakt med de skolene det gjelder og oppfordrer de til å finne en representant.

8

Valgkomité for neste årsmøte.
Styret må finne 2 – 3 personer til neste års valgkomité. Styret tar direkte kontakt
med de skolene det gjelder og oppfordrer de til å finne en representant.

9

Fastsettelse av arbeidsplan fram til neste årsmøte.
Styrets forslag til arbeidsplan ble vedtatt.
Forslag om tillegg til arbeidsplanen. Fullmakt gis til styret om å vurdere å legge inn
følgende i planen/ jobbe med følgende saker:
- KOMFUG skal jobbe for at det finnes lavterskeltilbud for et foreldrenettverk i alle
FAU.
- KOMFUG skal jobbe for å få samlet bydelenes FAU til samarbeid/nettverk.
- KOMFUG skal være aktive i utbyggingssaker som påvirker barnas skolehverdag.
- KOMFUG skal jobbe for å øke prosenten av tilstedeværelse for helsesøster på
skolene.
- KOMFUG bør samle inn liste fra alle FAU-ene med de 3 viktigste sakene de er
opptatt av.
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