
 
 
 

 
 
 
 

Referat fra styremøte i  
Hordaland, Sogn og Fjordane regionlag av Creo 

 
Møtet ble avholdt på orkesterkontoret til BFO i Grieghallen, Bergen 

fredag 22. februar 2019 kl.16.30-18.00 
 
Tilstede:  
Kjell Erik Husom, Siri Aastad Kvaleid, William Kay, Brit Johnsrud, Silje Sandodden Kise, 
Thorstein Holgersen 
 
12/19: Godkjenning av innkalling og valg av referent. 
Innkallingen ble godkjent. Silje Sandodden Kise ble valgt som referent.  
 
13/19: Godkjenning av saksliste og referatet fra forrige møte 25.01.2019.  
Saksliste og referat fra 25.01.19 ble godkjent.  
 
14/19: Orientering om pågående og løste saker. Muntlig rapport v/Kjell Erik og Thorstein.  
Leder og nestleder orienterte om pågående og løste saker.  
 
15/19: Forberedning av og planlegging av årsmøte 15.mars.  
Innkommet forslag om navneendring av MFOHSH Stipendfond til CreoHSF Stipendfond. Forslaget 
ble godkjent av styret.  
Handlingsplan for CreoHSF for perioden 15.03.19-15.03.2020 ble godkjent av styret.  
Årsmelding for CreoHSF 2018 ble godkjent av styret, med noen små suppleringer av informasjon.  
 
Merknad til årsmeldingen: per dags dato har ikke CreoHSF oppdatert medlemstall. Informasjonen 
fra Creo sentralt spriker, og er ikke entydig. Leder purrer på å få oppdaterte lister før årsmøtet.  
 
Kontordagen: Kontordagen i Bergen er ikke et Creo-arrangement, men vi ønsker å være synlige og 
tilstede. CreoHSF skal ha en enkel stand på Kontordagen. Leder har bedt Creo sentralt om t-skjorter 
e.l. så vi kan være synlige. Vi leier Gimle, og har muligheten til å bruke dette hele dagen om vi 
ønsker det. Kontordagen er forlenget til kl. 16, og årsmøtet forskyves til 16.30. Siri får i oppdrag å 
booke opptil 3 musikere til underholdningsinnslag på årsmøtet.  
 
 
16/19: Mobilabonnementet 
Mobilnummeret har ikke vært brukt av noen medlemmer siden telefonnummeret ble fjernet fra 
nettsiden. Forslag fra leder om å si opp telefonabonnementet. Styret godkjenner dette. Ny avtale for 
kontor-refusjon vedtas av det nye styret i neste årsmøteperiode, der en billigere løsning velges.  
 
 



 
 
17/19: MFOHSF Stipendfond 
Behandling av innkommet forslag fra Underholdningsmaskiner AS.  
Det er i CreoHSF sin interesse å få fast avkastning på stipendfondet. Underholdningsmaskiner AS 
ønsker å låne penger fra stipendfondet til bruk som startkapital. De vil da garantere for en 
avkastning på 5,5% i året.  
Reglene for fondet er at grunnkapitalen ikke skal brukes til utdeling av stipend. Om ikke 
avkastningen på et år er stort nok, vil det ikke være grunnlag for å dele ut stipend.  
 
Leder forlot møterommet under påfølgende diskusjon.  
 
Vedtak: Styret mener det er et interessant forslag, men ønsker å ta saken videre med Creo sentralt 
for å få bistand til vurdering på to punkter:  
1: Avklaring på eventuell rollekonflikt.  
2: Vurderinger av økonomisk risiko.  
 
Økonomiansvarlig John William Kay tar kontakt med Creo sentralt.  
 
18/19: Regnskap og budsjett 
Regnskap godkjent revidert vedlagt.  
Gjennomgang av budsjett v/JW. Budsjettet er vedtatt, men regnskapstallene for 2018 i 
budsjettdokumentet må korrigeres slik at regnskap og budsjettdokumentet stemmer.  
 
19/19: Arbeid med plasstillitsvalgte 
Ringerundene er ikke ferdigstilte. Men mange av de som er oppringt, gir uttrykk for at de har gitt 
beskjed til Creo sentralt, og at informasjonen likevel ikke er oppdatert. Dette skaper stor frustrasjon 
både hos regionstyret og medlemmene.  
 
20/19: DKS. Rapport om utvikling i saken.  
Det er tydelige indikasjoner på at Bergen Kommune bryter med rammeavtalen for DKS, særlig med 
tanke på administrasjonsarbeid og arbeid med turnébooking. Styret har fått én direkte 
tilbakemelding som bekrefter dette, men vi må innhente mer informasjon om hva som er praksis i 
DKS Bergen.  
 
Silje lager en spørreundersøkelse om medlemmenes erfaringer med DKS Bergen. Undersøkelsen 
sendes av Silje til Proscen for publisering på Proscen.no og det legges link på Facebook-siden til 
CreoHSF.  
 
21/19: Oppfølging av siste punkt fra sak 51/18.  
Det er vanskelig å finne informasjon på nettsiden til Creo. 
Eks: Særavtalen for frilansmusikere i Forsvarets Musikkorps. Dette er en ny avtale som har vært 
gyldig siden sommeren 2018, men avtalen er vanskelig å finne på nettsiden. Dette gjelder for flere 
avtaler og yrkesgrupper, og regionstyret spør seg om det er oversikt over hva som mangler, og en 
klar plan for å forbedre dette.  
 
CreoHSF mener at Creo ikke kan være inkluderende i navnet alene, men følge opp i praksis. De må 
se hele medlemsmassen og tilpasse kurstilbud og informasjonsarbeid til nye medlemmer og 
problemstillinger hele medlemsmassen møter på i praksis.  
 
 
Silje Sandodden Kise 


