
Referat fra styremøte i FOSK 14. oktober 2002: 
 
 

Sted:    Statskonsults lokaler, Bislett 
Til stede: Elin Brede Kristiansen, Jan-Petter Bergan, Liva Aronsen, Mårten 

Skajaa, Svein Erik Skjønnås, Wencke S. Olsen, Eva Kristin Lian.  
 
Sonja Sandbakk Nilsen møtte som tidligere styremedlem under sak 
1. 

Forfall: Ingen 
 
Møtet tok til kl. 10.00. 
Møtet ble innledningsvis ledet av Elin Brede Kristiansen. Sonja Sandbakk Nilsen fungerte 
som sekretær under sak 1. 
 
Møtet startet med gjennomgang av dagsorden.  
 
Saksliste: 
1)   Evaluering av servicekonferansen. 
Styret gikk gjennom erfaringene fra årets konferanse, både planleggingsfasen, selve 
konferansen og erfaringer i ettertid. Dette tas med videre til møte med samarbeidspartnerne. 
Viser for øvrig til internt referat. 
 
Etter sak 1 forlot tidligere styremedlem Sonja Sandbakk Nilsen møtet. 
 
2) Valg 
Iflg. Styrets vedtekter § 6 h skal styret konstituere seg selv på første møtet etter valg. 
Vervene ble fordelt slik: 
Svein Erik Skjønnås, leder 
Elin Brede Kristiansen, nestleder 
Wencke S. Olsen, sekretær 
Liva Aronsen, kasserer 
Eva Lian, styremedlem med informasjonsansvar 
Jan Petter Bergan, styremedlem 
Mårten Skajaa, styremedlem 
 
Svein Erik Skjønnås overtok deretter som møteleder, og Wencke Olsen overtok som sekretær. 
 
 
3)  Strategiplan: 
Styret valgte å nedsette ei gruppe for utarbeiding av strategiplan. Gruppa består av: 
Jan Petter Bergan og Wencke Olsen fra styret. Reidun Midttun fra Arendal kommune 
kontaktes med forespørsel om hun vil være med i gruppa. Arbeidsgruppa skal komme med 
forslag til strategiplan innen 1. mars. 
 
Følgende føringer for strategier i år ble lagt fra styret: 

1. Servicekonferansen 2003 – ansvar: hele styret 
2. Informasjon/synliggjøring mot KS og Fylkesmenn, web-info og utarbeiding av felles 

profilering for styremedlemmene (sistnevnte innen 15.11). Ansvar: styremedl. Eva K. 
Lian. 



3. Informasjon til høgskolene om utdanningstilbud (velferdsstudiet, mester i førstelinjen 
m.fl.). Ansvar: Eva K. Lian 

4. Søknad til AAD om midler for 2002 – ansvar:  Svein Erik Skjønnås 
5. Rekruttering – ansvar: hele styret 

 
 
 
4) Møteplan  
For å få bedre tid på møtene, ble det bestemt at enkelte av styremøtene må gå over 2 dager. 
 
Møteplan for vinteren/våren: 
02. desember 02:  Styremøte 
03. desember 02:  Møter m/Statskonsult og KS 
 
10. februar 03:  Styremøte 
 
24. mars 03:   Styremøte 
25. mars 03:   Styremøte 
 
 
 
Styret hadde i tillegg et kort møte med Torbjørn Vinje og Kjerstin Spångberg fra Statskonsult, 
der en diskuterte framtidig samarbeid og muligheter for kjøp av sekretariatshjelp. Det ble ikke 
fattet endelige beslutninger i denne omgang, begge deler vil vi komme tilbake til ifbm. neste 
møte. 
 
 
 
Møtet sluttet ca. kl. 15.00. 
 
Wencke S. Olsen, 
Sekr. 
 
 


