__________________________________________________________________________________

Protokoll SST 03/20
Sted:
Tid:

Hangouts
Lørdag 25. april kl. 12.00 – 13.30.

Innkalt:

Leder, Patricia Melsom
Nestleder/studieleder, Annie Aune
Økonomiansvarlig, Øistein Slinning
Interessepolitisk talsperson, Ingeleiv Haugen
Styremedlem, Sivert Haaland
Styremedlem, Gustav Granheim
Likepersonsleder, Ian Melsom
FFMUs representant Linda Schøyen Melsom og Ada Karete Ringstad
1. vara, Jon Magnus Dahl
2. vara, Morten T. Tangre
3. vara, Helge Askildsen
Fra kontoret: Line Wåler, Tollef Ladehaug og Kristin Rolfsnes

Til stede:

Patricia, Annie, Øistein, Sivert, Ingeleiv, Ian, Linda, Jon Magnus, Ada,
Kristin, Tollef, Line.

Meldt forfall: Gustav, Helge, Morten
Møteleder:
Referent:

Annie
Annie

SST Saksliste:
Sak 15/20 Orienteringssaker
Sak 16/20 Innkomne saker
Sak 17/20 Landsmøte 2020
Sak 18/20 Beskytterskap fra slottet
Sak 19/20 Evt.
Sak 15/20 Orienteringssaker (se vedlegg)
Se vedlagte liste over møter, invitasjoner m.m.
Vedtak: Til orientering.
Sak 16/20 Innkomne saker
a) Rapporten fra Diagnoseprosjektet med anbefalinger.

Vedtak: Tas til etterretning, SST følger opp det som er naturlig.
Realitetsbehandlingen av rapporten utsettes til landsmøtet 2021.
b) Rapporten fra Arbeidsgruppen for Muskelnytt, PR og informasjon med
anbefalinger og vedlegg.
Vedtak: Tas til etterretning. Det er en kritisk tid og SST må få fullmakter
til å iverksette nødvendige tiltak for å berge FFM gjennom de kommende
måneder. Det kan involvere omdisponering av midler, omprioritering og
om nødvendig et midlertidig kutt i antall papirutgivelser av Muskelnytt
dersom dette er nødvendig for å sikre og finansiere utviklingen av FFMs
nettsider og tilstedeværelse på sosiale plattformer, samt opplæring av
medlemmer og tillitsvalgte.
c) Forslag til vedtektsendringer:
Av revisjonstekniske og juridiske grunner foreslår SST å endre Årsberetning til
Årsrapport i vedtektene.
Vedtak: Godkjent som foreslått.
d) SST foreslår følgende tillegg til §5.4 i vedtektene:
Aktiv uke komité for voksne og Aktiv uke komité for familier velges på følgende
måte:
Leder og nestleder velges for neste års arrangement.
Leder og nestleder foreslår 4 medlemmer, som godkjennes av SST.
Vedtak: Godkjent på SST 02/20. Vedtektsendring - Saken med forslag til
vedtak legges frem til landsmøtet 2020.
Sak 17/20 Landsmøte 2020
-

Landsmøtet blir avholdt lørdag 20. juni kl. 13.00.
Møtet avvikles på Googles Meet, teknisk ansvarlig er Ian og Tollef.
Deltakerne logger inn kl. 12.00.
Vi skal avvikle en prøveinnlogging i forkant av landsmøtet. Ian og Tollef har
ansvaret for det. Vi kommer tilbake til datoen når vi har navn og telefonnr. til
alle delegatene.
Ian sender ut invitasjon/lenker til LM og avstemming.
Møteleder: Line spør noen i FFO.
Vi bruker chat når vi ønsker ordet.
Avstemning foregår via Mentimeter, Ian har ansvaret.
Landsmøtet streames til observatører, Ian kan sende link til de som ønsker å
følge sendingen.
Innstillingen til valg må sendes ut i god tid før LM, eventuelle voteringer må
være klare på forhånd.
Ian legger inn mulighet for å stemme blankt.
Manglende stemmer teller som blanke stemmer.
Vedtak: Til informasjon.

•

Forslag til saksliste landsmøte 2020. Vi gjennomgår sakslisten og oppdaterer
med de sakene vi vet pr. i dag.

Vedtak: Til orientering.
Sak 18/20 Beskytterskap fra slottet
Skal FFM søke videre beskytterskap fra slottet? Fristen for å søke er 1. juni.
Vedtak: SST ønsker videre beskytterskap fra slottet. Patricia skriver et forslag
til brev der vi får frem at vi ønsker å bytte beskytter.
Sak 19/20 Æresmedlemskap 2020
Vedtak: Vi utnevner æresmedlem på landsmøtet 2020. Gaveoverrekkelse
utføres på landsmøtet 2021.
Sak 20/20 Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.

