ONSK-NA Referat August 2019
Tilstede: Område Leder, Område kasserer, Observatør nr1, Vara GSR Evenskjer
Messenger: GSR Brønnøysund, GSR Mo i Rana, GSR, Fauske, GRS Bodø, GSR Narvik,
Observatør nr2, Observatør nr3, Observatør nr4.

Dagsorden ble opplest og ble enstemmig vedtatt.

1. Valg av verv:
-Nestleder
-RKM
-Leder HI/OR
-Vara HI/OR
-Vara kasserer
-Sekretær
Nestleder:
Observatør nr 1 ønsker vervet.
Enstemmig vedtatt
RKM:
Observatør nr 2 ønsker vervet.
Enstemmig vedtatt
Leder HI/OR:
Observatør nr 4 ønsker vervet
Enstemmig vedtatt
Sekretær:
Observatør nr 3 ønsker vervet
Enstemmig vedtatt
Gjennstående verv:
-Vara kasserer
-Vara sekretær

Sak 2 Gjennomgang av reviderte retningslinjer/ avstemming hos Gsr´er:
Etter gjennomgang av retningslinjer for ONSK ble det enighet mellom interimsstyret og GSR´er om
å forbedre på en del punkter. Dette vil bli sett på til neste Område møte.
Det ble enighet om å ikke dele området, og at kandidater som ønsker verv må fremme seg selv og
være tilstede.
Enstemmig vedtatt
Ingen innvendinger til ny retningslinjer, og området har tillit til interimsstyret.
Enstemmig vedtatt
Retningslinjer HI/OR det er ønsket at Hi/Or skal delta på interimsstyret.
GSR`er: Enstemmig vedtatt
Til neste møte vil Leder og Gsr Mo i rana teste ut forskjellige digitale plattformer da man kun kan
være ett begrenset antall på messenger.
(Muligheten for deltagelse via nett har vist seg og være veldig positiv.)
Enstemmig vedtatt
RKM ønsker at område møtet synkroniserer med regionsmøter, ca helga før.
Det er ønskelig at RKM og GSR`er har en dialog før regionsmøte, feks med direkte forbindelse via
messenger.
Ingen innvendinger.
Enstemmig vedtatt

Sak 3

Hi/Or ONSK:

Interimsstyret og GSR`er har avholdt møte 12.mai med Hi/Or kandidat . Daverende leder kunne
ikke delta. Det er enighet om at Hi/Or området i samsvar med interimsstyret og Hi/Orrepresentanter fra gruppene fortsetter arbeidet med å kartlegge og sette egne retningslinjer for Hi/Or
ONSK.
Det ønskes at arbeidsfordeling og samarbeid ivaretas utenom områdemøter. Og ønskes at GSR`er,
Hi/Or og ONSK blir enige i fremgangsmåte og hvilket behov de ulike gruppene har for å få
gjennomført Hi/Or arbeidet på best mulig måte.
Ingen innvendinger.
Det er ønsket at rapporten tas med ut til gruppene og at man finner behovene til hver enkelt
gruppene.
Sak 4 Økonomi
området har pr dags dato 29 939,22kr
fått inn 4000kr fra 2 forskjellige grupper.
Det ble brukt 2402,50kr på reise utgifter til område møtet i Mo i Rana i mai.
Det er oppretta ny konto og vipps til MO og Brønnøysund.

Om gruppene ønsker å bestille litteratur eller nøkkelringer o.l så kan det legges inn bestilling som
betales med området sitt kort, forutsatt at det er overført penger fra de ulike gruppene til området
først. Dette for å unngå at privatpersoner skal måtte legge ut midler.
Enstemmig vedtatt

Området stiller seg villige til og hjelpe ny oppstartete grupper og rekke ut en hånd.
Kasserer lager retningslinjer for dette.
Enstemmig vedatt.
GSR`er tar stilling til di neste 2 områdemøtene.
Dette kommer man tilbake til etter man har hadd gruppesaks møter.

Sak Eventuelt:
Konventleder 2019 ønsker og fortsette i vervet i 2020.
Da kandidaten ikke deltok ble det ikke foretatt avstemming.
Det er ønsket at dette tas med ut til de ulike gruppene så planleggingene for konventet 2020 kan
starte.
Det ble etterlyst regnskap for konventet i Bodø 2019.

