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Referat fra styremøte i 

Hordaland, Sogn og Fjordane regionlag av Creo 
   Møtet ble avholdt på orkesterkontoret til BFO i Grieghallen, Bergen.  

fredag 3. Mai 2019 kl. 1630-1830. 

 
Tilstede: Kjell Erik Husom, Siri Kvaleid, John William Kay og Thorstein Holgersen 
 
Saksliste: 
 
35/19 Godkjenning av innkalling og valg av referent. 
 
Innkalling ble godkjent,  Thorstein Holgersen valgt som referent. Leder fremmer sak 
på eventuelt 43/19 om grunnkapitalen på stipendfondet skal settes til kr 500.000,-. 
[saken satt inn på 40/19, ref. anm.] Samt orientering om møte med leder Erik 
Nordmann. 
 
36/19 Godkjenning av sakliste og referatet fra forrige møte 26.03.2019. 
 
Referat fra møte 26.03.2019 ble godkjent. 
 
37/19 Handlingsplanen. Diskusjon for rammen av denne og overordnet plan for 
gjennomføring. 
 
Det ble diskusjon rundt handlingsplanen til regionlaget. Følgende punkter ble tatt 
opp:  
● Det lokalpolitiske arbeidet blir ofte nedprioritert. Det er ofte tilfeldig og lite 

metodisk.  
● Regionlaget har diskutert med Creo sentralt hvordan man skal påvirke - 

hvordan det politiske trykket skal være men ønsker mer veiledning i dette 
arbeidet.  



● Regionlaget klarer ikke å gjennomføre alt i handlingsplanen. Til det trenges 
flere ressurser og kursing for å få en visjon som kan materialisere seg i godt 
arbeid. Handlingsplanen er et verktøy og denne diskusjonen problematiserer 
prioriteringene regionlaget ønsker på denne. 

● Det er ulike veier å gå for å påvirke. Det trenger ikke nødvendigvis kun å 
være innlegg i avisen. Det kan også være å påvirke politikere.  

● Når man representerer Creo er man ofte redd for å tråkke feil.  
● Man savner retningslinjer for hvordan man skal påvirke.  
● Ingen av punktene fyller vi helt, men flere av punktene i handlingsplanen er 

det rutiner på gjennomføring og ellers arbeid som vi er godt i gang med.  
● Kulturpolitisk arbeid er så ressurskrevende at vi trenger retningslinjer og mer 

ressurser.  
● Vi bør derfor fremme forslag om å ha en egen forbundssekretær på 

Vestlandet.  
● Vedlikehold på websider - Vi har blitt fratatt våre egne websider og Facebook 

er for dårlig.  
● Trenger å være tydelig på alle studiesteder.  
● Rekruttering av medlemmer på alle arbeidsplasser.  
● Bortsett fra det politiske arbeidet mener Kjell Erik at vi har en god 

gjennomføring på de fleste punkter vår handlingsplan, men vi trenger hjelp 
og ressurser fra Creo sentralt for å få en bredere forståelse hva innholdet i det 
regionale og lokale arbeidet skal være. Det er alltid rom for forbedring.  

 
38/19 Kurs. 2019. Diskusjon om hva styret ønsker. 
 
Kjell Erik har tatt kontakt med advokat Frode Samuelsen angående kurs i 
arbeidsrett. Kurset vil inneholde generell arbeidsrett, men vi har også et ønske om at 
medlemmer skal ha en forståelse for hvor skillet går mellom HMS-saker og 
fagforeningssaker. Det ble fremmet forslag om kurset kunne være for tillitsvalgte og 
rektorer i kulturskolene. Og eventuelt at rektorer som ikke er medlem kunne få 
tilbud om å være med mot en kursavgift. Samuelsen skal ha kr 15 000 for kurset + 
reise, men holder overnattingen selv.   
 
Styret har også ønske om å ha noe for frilansvirksomhet i løpet av høsten - dette 
behandles når vi har med frilansrepresentanter på neste styremøte.  
 
39/19 Orientering om pågående og løste saker. Muntlig rapport v/Kjell Erik, John 
William og Thorstein. 
 
Husom orienterte om pågående saker. Holgersen orienterte om en sak som er 
oversendt tvisteløsningsnemda i Bergen kulturskole.  
 
40/19 CreoHSF Stipendfond. Investering av midlene. Orientering fra John William. 
Vedtak om investeringsvalg. (Papirer om dette blir sendt ut fra JW). 



Det ble diskutert rundt stipendfondet. Styret må ta stilling til risikonivået på fondet. 
Styret er ikke villig til å ta for store risikoer. Et blandingsfond mellom aksjer og 
obligasjoner er å foretrekke. Styret ønsker også ha en grunnkapital på 500.000,-. 
 
Vedtak: Styret har vedtatt at fondets midler investeres i fond med middels risiko. 
Risikoprofil 3-4 på en skala til 6. Enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: Det er kr. 469 000,- på bufferkontoen som skal investeres i fond. Det blir 
også vedtatt overført fra høyrentekonto slik at grunnkapitalen er nøyaktig kr. 500 
000,-. Fondets grunnkapital skal aldri være mindre enn kr. 500 000,-. Kjell Erik og 
John William har sammen myndighet til å investere dette beløpet.  
 
41/19 Sommerfest 23.08 2019? Eventuelt vedtak om, budsjettering og fordeling av 
ansvar for praktisk planlegging. 
 
Styret har et ønske om å ha sommerfest og kurs med Samuelsen på samme dag. Vi 
avventer med videre planlegging før vi har vært i kontakt med Samuelsen om dato.  
 
42/19 DKS: oppfølging om spørreundersøkelsen og saken generelt. 
 
Saken utsettes. Samt vi avventer at flere svarer på undersøkelsen.  
 
43/19 Eventuelt. 
 
Leder orienterte om at det blir representantskap fredag 7. Juni. Husom vil her ta opp 
spørsmål om det politiske arbeidet.  
 
Siri Kvaleid flytter for en periode fra 01.08.2019 til januar 2020 og blir derfor vara i 
fylkeslaget. Styret er enige om at vi spør første vara om å overta hennes plass i 
styret.  
 
Leder orienterte om at Erik Nordmann ønsker et møte med regionlaget. Leder møter 
Nordmann fortrinnsvis sammen med nestleder. 
 
44/19 Avtale neste styremøte. 
 
Neste styremøte blir 21. juni klokken 17.  
 
Referent  
Thorstein Holgersen 
 


