Den Norske Avdeling
Dato:
01.11.2018

Møtereferat
Styremøte 4-18 i NVF norsk avdeling

Dato:
Sted:

30. oktober 2018, kl. 0900-1000
Clarion Hotel & Congress, Trondheim

Tilstede:

Terje Moe Gustavsen
Anette Aanesland
Elisabeth Schjølberg
Rune Herdlevær
Turid Stubø Johnsen
Marit Due

leder
nestleder (skype)
styremedlem
styremedlem
styremedlem (skype)
sekretær (referent)

Forfall:
Referat sendt til:

Styremedlemmer og vararepresentanter
Publiseres på NVFs hjemmeside

Dagsorden
Sak 1 Referat fra forrige møte
Sak 2 Diskusjon om NVF etter 2020: hva vil vi med NVF? hva skal NVF arbeide med
og hvordan?
Sak 3 Forslag om forenklet drift (årsmøte og styremøter) av norsk avdeling
Sak 4 Eventuelt
Sak 5 Møteplan 2019

Kontoradresse
Brynsengfaret

Postadresse
c/o Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep.
0033 OSLO

Telefon

Organisasj.nr,.

Bankkontonr.

02030

987 566 000

6049.05.23858

Den Norske Avdeling
Dato:
01.11.2018

Terje Moe Gustavsen ønsket velkommen til møtet.
Sak 1 Referat fra forrige møte
Ingen merknader
Sak 2 Diskusjon om NVF etter 2020: hva vil vi med NVF? hva skal NVF arbeide
med og hvordan?
Forbundsstyret skal starte et strategiarbeid om NVFs framtid på møte 22. november
2018. Norsk avdeling sine oppfatninger og synspunkter skal tas med i diskusjonene.
Sekretær og styrets medlemmer la fram sine synspunkter på hvordan NVF fungerer og
hvordan det kan fungere bedre, spesielt hva angår utvalgsarbeid.
Det er en felles oppfatning at det er behov for å finne nye arbeidsformer som er mer
målrettet og innrette arbeidet på en måte som gir mer synlige og konkrete resultater.
På bakgrunn av diskusjonen fikk Marit og Elisabeth i oppdrag å lage et
diskusjonsgrunnlag om NVF etter 2020 for et utvidet styremøte i januar.
Sak 3 Forslag om forenklet drift (årsmøte og styremøter) av norsk avdeling
Sekretær la fra et forslag om å forenkle driften av norsk avdeling. Forslaget innebærer å
holde årsmøtet på ettermiddagstid uten foredrag og påfølgende middag, og å redusere
antall styremøter i løpet av året.
Styret hadde noe ulike synspunkter på forslaget og trenger å ta opp dette på nytt.
Forslaget tas med i Marit og Elisabeth sitt diskusjonsgrunnlag, se sak 2.
Sak 4 Eventuelt
Ingen saker
Sak 5 Møteplan 2019
Som følge av sak 3 holdes møteplanen for 2019 åpen inntil videre.
Styremøte 1-19: 31. januar, kl. 0930-1300 i Vegdirektoratet
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