INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE
FORSKERFORBUNDET
Tid: Torsdag 4. mars 2021 – kl. 09.00 – 15.00
Møterom:

Digitalt møte i Zoom

Hovedstyret: Guro Elisabeth Lind

Kristin Dæhli
Ellen Karoline Dahl
Sebastian Eiter
Brita Haugum
Belinda Eikås Skjøstad
Steinar Vagstad
Lena Marie Kjøbli (1. vara)
Berit Bratholm (2. vara)
Brynjar Kulset 3. (vara)

Sekretariatet: Hilde Gunn Avløyp
Birgitte Olafsen
Joar Flynn Jensen
Bjørn T. Berg
Unn Rognmo
Lars Kolltveit

Sak 16/21

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 17/21

Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 28. januar 2021
Vedlagt følger utkast til protokoll fra hovedstyremøte 28. januar 2021. Utkastet
ble sendt til godkjenning 2. februar 2021 med frist for merknader 8. februar
2021. Det kom ingen merknader til protokollen.
Forslag til vedtak:
Protokoll fra hovedstyremøte 28. januar 2021 godkjennes.
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ARBEIDSLIVSPOLITIKK
Sak 18/21

Utkast arbeidsprogram 2022-24 – fremlegg til Landsråd 2021
Vedlagt følger notat og utkast til arbeidsprogram for perioden 2022 – 2024 til
behandling på landsrådsmøtet 23. og 24. mars 2021.
Innspillene til arbeidsprogrammet er vedlagt i egen PDF sammen med
innspillene til verdiplattformen i sak 19/21.
Forslag til vedtak:
Hovedstyret vedtar utkast til arbeidsprogram for 2022-202 4 til
behandling på landsrådet.

Sak 19/21

Utkast verdiplattform – fremlegg til Landsråd 2021
Vedlagt følger notat og utkast til verdiplattform til behandling på
landsrådsmøtet 23. og 24. mars 2021.
Innspillene til verdiplattformen er vedlagt i egen PDF sammen med innspillene
til arbeidsprogrammet i sak 18/21.
Forslag til vedtak:
Hovedstyret vedtar utkast til verdiplattform til behandling på
landsrådet.

Sak 20/21

Mellomoppgjøret 2021, overordnede krav til oppgjørene
Vedlagt følger notat med forslag til overordnede krav til Unio til
mellomoppgjøret 2021.
Forslag til vedtak:
Generalsekretæren utformer og oversender overordnede krav til
Unio på grunnlag av notatet og diskusjonen i hovedstyret.

ORGANISASJON
Sak 21/21

Dagsorden og innretning for Landsrådsmøtet
Vedlagt følger notat og forslag til dagsorden for landsrådsmøtet 23. – 24. mars
2021.
Forslag til vedtak:
Hovedstyret slutter seg til forslag til dagsorden for landsrådet 2021.
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Sak 22/21

Institusjonsbesøk 2021
Vedlagt følger notat vedrørende hovedstyrets institusjonsbesøk og studieturer.
Forslag til vedtak:
Sekretariatet følger opp saken på grunnlag av hovedstyrets forslag.

Sak 23/21

Oppfølging av økonomiutvalgets innstilling – fremlegg av prioriterte
temaer til Landsråd 2021
Vedlagt følger notat vedrørende prioriterte temaer for behandling i
landsrådsmøtet 23. – 24. mars 2021.
Forslag til vedtak:
Saken forberedes og fremmes for Landsråd 2021 i tråd med styrets
drøfting.

Sak 24/21

Strategiske midler til rekruttering
Vedlagt følger notat vedrørende dagens rekrutteringssituasjon og forslag til
prosess for kartlegging og målretting av rekrutteringstiltak.
Forslag til vedtak:
Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens forslag til bruk av
hovedstyrets strategiske midler for rekruttering.

INFORMASJON
Sak 25/21

Sak 26/21

1) Referat fra AU-møte 5. mars 2021 (vedlegg)
2) Forbundsleder orienterer
a. Politisk og internasjonal aktivitet (muntlig)
b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
c. Unio – Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio (flere vedlegg)
3) Styremedlemmene orienterer om deltakelse på sektorseminar (muntlig)
4) Digitalisering – kort om status i prosjektarbeidet (muntlig)
5) Viktige saker fremover (muntlig)

Eventuelt
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