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Referat fra styremøte nr. 4 – 2003 - Telefonmøte 
 
Disse 
kunne 
møte: 

: Eva Kristin Lian, Wencke Olsen, Jan Petter Bergan, Liva Aronsen, Mårten Skajaa,  
Svein Erik Skjønnås.   
Elin Brede Kristiansen hadde meldt forfall. 
Ved oppkobling gjorde tekniske problemer at Jan Petter Bergan og Eva Kristin Lian 
ikke ble med. De resterende gjennomførte møtet. 

Møtested : Telefonmøte 
Dato : 8. april 2003 kl. 10.00. 

 
 
 
DAGSORDEN 
 

1. Gjennomgang dagsorden og referat siste møte 
Dagsorden: 
Ingen kommentarer til dagsorden. 
Referat: Referatet fra forrige møte ble ikke gjennomgått. Dette blir tatt med på neste 
styremøte. 
 
2. Innkommet post (henvendelser) 

a. MarkUp Consulting (se vedlegg) 
Styret mener saken er såpass omfattende at den bør diskuteres av hele styret i 
samla møte. Saken utsettes derfor til neste styremøte 5. mai. 
 

3. Referatsaker 
a. Utsendelse av info 
Elin: har sendt ut til Akershus og Hedmark.  Svein Erik: har sendt til Finnmark, 
Troms og Nordland   Liva:  har sendt Oppland og Buskerud.   Jan Petter: har 
sendt til Østfold, Vestfold og Telemark. Wencke: Har sendt ut til Rogaland, Aust- 
og Vest-Agder.  Mårten: har ikke sendt ut.  Eva:  styret har ikke fått 
tilbakemelding. 
b. Nettverksseminar ”Midt Norge” 
Det har vært gode tilbakemeldinger på samlinga i Nord-Trøndelag. Siden Eva 
Kristin Lian ikke ble kobla opp til møtet, utsettes saken til neste styremøte 5. mai. 
Det ble også nevnt at det jobbes med nettverksamlinger i Hordaland og i 
Buskerud, med noe forskjellig organisering. 
Strategiplan 
Det er sendt over et råutkast til uttalelse. Vi har ikke fått noen tilbakemeldinger på 
det.  
Wencke orienterte om forslaget. Saken må være klar til neste styremøte 5. mai.  

4. ”Service 2003” 
a. Prosjektgruppa informerer 
Programmet er snart på plass, det mangler bare enkelte sjekkpunkter. Styret 
diskuterte engasjement av inspirator om morgenen på dag 2. Komiteen har 3 
forskjellige kandidater, og styret ble enige om at prosjektgruppa velger en av 
disse. 
Det ble ellers opplyst at  samarbeidet virker ryddig og går greit. Det blir et eget 
punkt om krisehåndtering. Kriseopplegg via web i Tromsø er noe av det som er 

Side 1 av 2 



Adresse: 
c/o Vågan kommune 
8305 Svolvær 
servicetorg@vagan.kommune.no  
http://www.servicekontorer.no/fosk/index.htm  

 

Side 2 av 2 

aktuelt å se på.  
Rabatt på konferansen må avklares nå, programmet må ut før ferien. Dette må  
avklares på neste styremøte. 
Styret må sette opp innkalling til årsmøte m/program. Det må også bevilges 
penger til serviceprisen, her er det flere samarbeidsparter. Styret må også 
bestemme hva slags statuett som skal deles ut. Dette må avklares på neste 
styremøte.  
 
Studietur til Danmark 
Arbeidsgruppa for servicekonferansen skal på studietur 5. og 6. mai. 
Styremøtet legges til mandag 5. mai om morgenen, da det er utreise om 
ettermiddagen. De som har mulighet fra styret, kan delta. Det må avklares om  
FOSK skal betale deler av dette, eller om det evt. må betales av kommunene. 
Dette kommer vi tilbake til på neste styremøte.  
 

5. Økonomi 
a. Sluttregnskap ”Service 2002” 
Regnskapet er satt opp av revisor i Service-Farm  Det var kommentar til et par av 
postene, kasserer undersøker dette og rapporterer på neste styremøte.  

 
  

6. Sekretariat  
a. Forslag fra Kommuneforlaget 
Styret diskuterte mottatt skisse fra Kommuneforlaget:. Styret er positive, og leder 
jobber videre for å få en avtale til behandling den 5. mai. 

 
7. Eventuelt  

a. Styremøte den 5. mai – HVOR? 
Neste styremøte blir på Clarion på Gardermoen 5. mai ca. kl. 09.00 – 16.00. 

 
 

MØTESLUTT: 11:40 
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