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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 26. mars 2019 kl. 1700-1900. 

 
Tilstede: Kjell Erik, Siri, Torstein, William, Karina, Silje, Brit, Aud Marit 

24/19 Godkjenning av innkalling og valg av referent.  

Innkalling ble godkjent og referent ble Siri Aastad Kvaleid. 

25/19 Godkjenning av sakliste og referatet fra forrige møte 22.02.2019 samt framlegging av 
årsmøteprotokollen for utsending til kontrasignering.  

Saksliste ble godkjent. Referat fra forrige møte ble godkjent. Årsmøteprotokollen ble 
gjennomgått av styret og styret finner den etterrettelig for hvordan årsmøte foregikk.  

26/19 Konstituering av styret. Presentasjonsrunde av medlemmene. Valg av kasserer og 
nestleder. Lønnsavtaler, struktur og fordeling av arbeidsoppgaver. Vedtak.  

Medlemmene i det nye styret ble presentert.  
 
Styret konstituerte seg som følger:  
Kasserer: John William Kay 
Nestleder: Silje Sandodden Kise  
 
Lønnsavtaler for Kasserer John William Kay og Leder Kjell Erik Husom ble godkjent av styret.  
 
Fordeling av arbeidsoppgaver: Styremedlemmene kan etter avtale få kompensasjon for mye 
jobb med saker. Facebooksiden: Silje, Brit, og Siri har moderatortilgang på sidene.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
27/19 Mobilabonnementet. Oppfølging av sak 16/19.  
 
Styret vedtok sist at vi legger ned telefonabonnementet og gir leder kompensasjon for bruk 
av egen telefon i arbeid. Dette videreføres i den nye lønnsavtalen for lederen. 
 



28/19 Orientering pågående og løste saker. Muntlig rapport v/Kjell Erik og Thorstein.  

Leder og nestleder orienterte om pågående saker.  

29/19 CreoHSF Stipendfond. Diskusjon og evt. vedtak om utlysing av stipend.  

Vedtak: vi utlyser ikke stipend i år. Videre undersøker vi ulike investeringsvalg som så blir tatt 
opp på neste styremøte. 

30/19 Sommerfest 2019. Eventuelt vedtak om, budsjettering og fordeling av ansvar for 
praktisk planlegging.  

Forslag til dato for sommerfest: 23.august. Blir tatt opp igjen på neste styremøte.  

31/19 Arbeid med plasstillitsvalgte. Rapport fra ringerunde. JW/ Thorstein. 

Thorstein rapporterte kort fra ringerunde som vitner om samme mønster som før. Kjell Erik 
ønsker en skriftlig rapport fra John William og Thorstein om hva de har funnet ut.  

32/19 Handlingsplanen. Kort diskusjon for rammen av denne og overordnet plan for 
gjennomføring.  

Utsatt til neste styremøte.  
 
33/19 Eventuelt 
 
Silje informerte kort om bakgrunn for spørreundersøkelsen inn mot DKS. Etter innspill og kort 
diskusjon ønsker en også å inkludere visuelle kunstnere som er medlem av CREO og VISP i 
undersøkelsen. 
 
34/19 Avtale neste styremøte 
 
Neste styremøte blir fredag 3. mai kl. 16.30, i Grieghallen.  
 
 
Siri Aastad Kvaleid, referent 
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