REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE
I FORSKERFORBUNDET
TORSDAG 19. SEPTEMBER 2002, KL. 18.00 – 19.00
OG FREDAG 20. SEPTEMBER 2002, KL. 09.00 – 15.00,
HOTELL ERNST, KRISTIANSAND

Hovedstyret:

Kolbjørn Hagen
Dag K. Bjerketvedt
Hege Randi Eriksen
Einar Jebens
Øystein Noreng
Astri Ottesen
Seunn Smith-Tønnessen
Jon Natvig (vara, fast møtende)

Sekretariatet:

Kari Kjenndalen
Frank O. Anthun
Joar Flynn Jensen
Sigrid Lem
Unn Rognmo

Sak 66/02

Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 6. juni 2002
Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 27. juni. Det kom inn to
merknader til referatet til sak 56/02. I samråd med leder og generalsekretær
ble følgende avsnitt lagt til i referatet:
”Hovedstyret fant synspunktene fra professor Henning Jakhelln i artikkel fra
Dagsavisen viktige å være oppmerksom på i forhold til de fremtidige
forholdene for forbundets medlemmer når sektoren blir gjenstand for større
omstillingstiltak og nedbemanninger. Sekretariatet bes vurdere om de
nåværende retningslinjer for juridisk bistand er tilstrekkelige i den
fremtidige situasjonen.”
Vedtak:
Referatet godkjennes med den foreslåtte endringen.

Sak 67/02

St.meld. nr. 35 (2001-2002) – Kvalitetsreformen. Om rekruttering til
undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren

Vedlagt fulgte notat med forslag til uttalelse om stortingsmeldingen om
rekruttering. Meldingen ble delt ut til Hovedstyrets medlemmer på
hovedstyremøtet 6. juni. En samling av person- og lønnsstatistikk innsamlet
og bearbeidet av Forskerforbundet ble delt ut i møtet. Kolbjørn Hagen og
ass. generalsekretær Sigrid Lem innledet.
Hovedstyret ba om at det ble laget en kortversjon med sammendrag av de
viktigste punktene i uttalelsen, og at denne ble oversendt Kirke-,
utdannings- og forskningskomiteen med den fullstendige uttalelsen som
vedlegg.
Hovedstyret ble bedt om å gi konkrete innspill til uttalelsen til sekretariatet
innen mandag 23/9.
Vedtak:
Hovedstyret vedtar forslag til uttalelse med de endringer som fremkom
i møtet.
Sak 68/02

Internasjonaliseringsstrategi for høyere utdanning – rapport fra
prosjektgruppen
Vedlagt fulgte notat med forslag til uttalelse om rapporten om
internasjonaliseringsstrategi for høyere utdanning samt kopi av
høringsbrevet med rapporten. Kolbjørn Hagen og assisterende
generalsekretær Sigrid Lem innledet.
Hovedstyret understreket at de positive tiltakene som foreslås i rapporten
må følges opp med bevilgninger til institusjonene dersom tiltakene skal
kunne gjennomføres.
Vedtak:
Hovedstyret vedtar forslaget til uttalelse med de endringer som
fremkom i møtet.

Sak 69/02

Samordning av offentlig tjenestepensjon med tilleggspensjon fra
folketrygden til gjenlevende ektefelle - høring
Vedlagt fulgte notat med redegjørelse for saken og sekretariatets
anbefalinger mht videre behandling. Generalsekretær Kari Kjenndalen
innledet.
Vedtak:
Hovedstyret slutter seg til forslaget om at saken behandles i tilknytning
til endelig innstilling fra Pensjonskommisjonen.
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Sak 70/02

Prioriterte arbeidsoppgaver 2002 – oppsummering fra første halvår
Vedlagt fulgte sekretariatets notat med kommentarer til Prioriterte
arbeidsoppgaver for første halvår 2002. Kolbjørn Hagen og generalsekretær
Kari Kjenndalen innledet.
Hovedstyret mente at statusrapporten for første halvår viste at arbeidet er
godt i rute, og at store deler av de prioriterte arbeidsoppgavene for
inneværende år er gjennomført.
Vedtak:
Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning med de kommentarer
som fremkom i møtet.

Sak 71/02

Tariffoppgjørene 2002
Vedlagt fulgte notater med orientering om resultatene av det sentrale
justeringsoppgjøret i staten, oppgjøret i kommunal sektor, i privat sektor
(NAVO-tradisjonell, HSH-området og ABELIA) og NAVO-Helse.
Kolbjørn Hagen og forhandlingssjef Frank O. Anthun innledet.
Det ble orientert om at Forskerforbundet har fått gjennomslag overfor HSH
for kravet om en samordning av lønnsnivået for kommunale og statlige
museer i HSH-området. Det er inngått en forpliktende avtale med HSH som
slår fast at alle ansatte skal løftes opp til tilsvarende lønnsnivå i staten.
Vedtak:
Hovedstyret tar informasjonen til etterretning.

Sak 72/02

Forskerforbundets forsikringstilbud
Notater om valg av forsikringsordning samt anbefaling fra BAFO og
Forsikringsutvalget med kopi av tilbud fra forsikringsselskap ble delt ut i
møtet. Pål Bøhler og Ellen Døviken fra BAFO presenterte tilbudene og
BAFOs anbefalinger. Kolbjørn Hagen la frem Forsikringsutvalgets
anbefaling.
Det ble påpekt at behandlingstiden Hovedstyret ble gitt i denne saken var
utilbørlig kort, og det ble også ytret ønske om at saken om mulig burde vært
utsatt til neste møte. Hovedstyret ba om at det må gis bedre tid til
saksbehandling når produktavtalene skal reforhandles om ett år.
Hovedstyret ba om at det ble undersøkt hvorvidt prisprofilen på frivillig
gruppelivsforsikring kan endres slik at tilbudet blir gunstigere for yngre
medlemmer (opp til 40 år), for å gjøre vår forsikring konkurransedyktig med
øvrige Akademikerforeningers tilbud.
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Hovedstyret ba også om at en vurderer avtaler om medlemstilbud på
banktjenester, f.eks. gjennom DnBs tilbud til Akademikerne.
Generalsekretær Kari Kjenndalen orienterte om at innføring av nye
forsikringstilbud gjør det nødvendig med en oppgradering av
Forskerforbundets organisasjonssystem (WinOrg), og at dette finansieres
ved bruk av fondsmidler fra Gjensidige tilbakeført fra AF ved nedleggelsen.
Vedtak:
Hovedstyret slutter seg til Forsikringsutvalgets anbefaling.
Obligatorisk og frivillig gruppelivsforsikring plasseres i Vesta.
Familieulykkesforsikring plasseres i Lloyds. Kollektiv innboforsikring
og kollektiv reiseforsikring plasseres i Vesta.
Sak 73/02

Kontingent for stipendiater fra dobbeltmedlemskapsforeningene
Vedlagt fulgte notat om kontingent for stipendiater fra
dobbeltmedlemskapsforeningene. Organisasjonssjef Joar Flynn Jensen
innledet.
Vedtak:
Hovedstyret går inn for å beholde gjeldende refusjonssatser for
dobbeltmedlemmer som er stipendiater.

Sak 74/02

Retningslinjer for juridisk bistand
Vedlagt fulgte notat med forslag til justeringer i retningslinjer for juridisk
bistand og gjeldende retningslinjer. Kolbjørn Hagen og forhandlingssjef
Frank O. Anthun innledet.
Det var enighet om å ta ut ordet ”sentralt” i punkt 4 for å unngå
misforståelser om saksgangen ved henvendelser om juridisk bistand.
Hovedstyret sluttet seg for øvrig til sekretariatets forslag.
Vedtak:
Hovedstyret vedtar forslag til retningslinjer for juridisk bistand til
enkeltmedlemmer med den endring som fremkom i møtet.

Sak 75/02

Leser- og brukerundersøkelse av Forskerforum og Forskerforbundets
nettsted
Vedlagt fulgte rapport fra leser- og brukerundersøkelse av Forskerforum og
Forskerforbundets nettsider. Generalsekretær Kari Kjenndalen innledet.
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Hovedstyret ga uttrykk for at resultatet av undersøkelsen var positivt. Det er
fortsatt et stort potensial for økt bruk av forbundets hjemmesider, og det bør
fortsatt legges vekt på å oppfordre lokallag og medlemmer til bruk av
hjemmesidene.
Undersøkelsen avdekket et ønske fra medlemmene om at det gis mer
informasjon om rettigheter og fakta i Forskerforum. Dette bør tas opp med
redaktøren.
Vedtak:
Hovedstyret tar leser- og brukerundersøkelsen av Forskerforum og
Forskerforbundets nettsider til orientering.
Sak 76/02

Regnskapsoversikt per 31.07.02
Vedlagt fulgte regnskapsoversikt per 31.07.02. Kolbjørn Hagen og
generalsekretær Kari Kjenndalen innledet.
Organisasjonssjef Joar Flynn Jensen orienterte om at kontingentinntektene
per 31.07.02 ser ut til å bli høyere enn i den utdelte oversikten, pga. sent
innkomne kontingentmidler.
Hovedstyret etterlyste en oversikt over hva de faktiske utgiftene til
husleie/felleskostnader vil beløpe seg til i 2002.
Vedtak:
Regnskapsoversikt per 31.07.02 tas til etterretning.

Sak 77/02

Oppsummering av seminar om kvalitetsreformen 30.08.02
Vedlagt fulgte program og referat fra seminar om kvalitetsreformen.
Sammendrag av vurderingsskjema for seminaret ble delt ut i møtet.
Assisterende generalsekretær Sigrid Lem innledet og orienterte om at det vil
gå ut en ny henvendelse til lokallagene om status for lokalt arbeid med
kvalitetsreformen, og at det lages et opplegg for kontakt med aktuelle
lokallag.
Vedtak:
Hovedstyret tar drøftingen til etterretning.
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Sak 78/02

Møte i Landsrådet 7.-8. november
Vedlagt fulgte notat med forslag til tema og problemstillinger og kopi av
innspill fra lokallag og foreninger.
Hovedstyret sluttet seg til sekretariatets forslag til tema. Det ble ytret ønske
om at en innenfor temaet kvalitetsreformen burde fokusere på
ressurstildeling i lys av forslaget til statsbudsjett for 2003. Hovedstyret
ønsket at det legges opp til gruppearbeid også på kommende landsråd, og at
det ses spesielt på sammensetning av gruppene.
Vedtak:
Hovedstyret slutter seg til sekretariatets forslag til tema for høstens
Landsråd. AU gis i mandat å utforme forslag til dagsorden samt
saksnotater.
Innkalling med forslag til dagsorden sendes ut 25. september og
sakspapirer 16. oktober i samsvar med vedtatte retningslinjer. Lokallag
og foreninger har frist til 9. oktober for å melde på navngitte
kandidater.

Sak 79/02

Delegater til Akademikernes rådsmøte
Vedlagt fulgte notat med forslag til delegater til Akademikernes rådsmøte
22. oktober. Kolbjørn Hagen innledet.
Vedtak:
Som Forskerforbundets delegater til Akademikernes rådsmøte 22.
oktober 2002 velges Hovedstyrets leder Kolbjørn Hagen og
generalsekretær Kari Kjenndalen.

Sak 80/02

Oppnevning av representanter til utvalg i Akademikerne m.m.
Vedlagt fulgte notat med forslag til oppnevning av Forskerforbundets
representanter i Akademikerne-Stat, Akademikerne-Kommune,
Akademikerne-Privat, Akademikerne-Helse, SAN (NAVO-tradisjonell) og
til Akademikerforeningenes forhandlinger med HSH. Kolbjørn Hagen
innledet. Forhandlingssjef Frank O. Anthun gjorde oppmerksom på at
Forskerforbundet får to representanter i SAN pga. økt medlemstall i NAVOtradisjonell.
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Vedtak:
Hovedstyret slutter seg til sekretariatets forslag om representasjon:
Til Akademikerne-Stat velges generalsekretær Kari Kjenndalen
som fast representant, med hovedstyremedlem Dag K. Bjerketvedt
som observatør og vararepresentant.
Til Akademikerne-Kommune velges juridisk rådgiver Lars Petter
Eriksen som fast representant, med forhandlingssjef Frank O.
Anthun som vararepresentant.
Til Akademikerne-Privat velges juridisk rådgiver Brita Alsos som
fast representant, med advokat Ann Turid Opstad som
vararepresentant.
Til Akademikerne-Helse velges rådgiver Eirik Rikardsen som fast
representant, med advokat Ann Turid Opstad som
vararepresentant.
Til SAN (NAVO-tradisjonell) velges forhandlingssjef Frank O.
Anthun og juridisk rådgiver Brita Alsos som faste representanter,
med rådgiver Eirik Rikardsen som vararepresentant.
Til Akademikerforeningenes forhandlinger med HSH velges
juridisk rådgiver Brita Alsos som fast representant, med juridisk
rådgiver Lars Petter Eriksen som vararepresentant.
Sak 81/02

Hovedstyrets møter i 2003
Vedlagt fulgte notat med forslag til tidspunkt for Hovedstyrets møter i 2003.
Generalsekretær Kari Kjenndalen redegjorde for forslaget.
Hovedstyret ba om at dato for styretur i 2003 blir fastsatt så tidlig som
mulig. Sekretariatet bes følge opp dette.
Vedtak:
Hovedstyrets møter i 2003 avholdes 30. januar, 13. mars, 3. april, 5.
juni, 24.-25. september, 23. oktober og 4. desember.

Sak 82/02

Forskerforbundet og Akademikerne
Generalsekretær Kari Kjenndalen orienterte fra Akademikernes råd og styre.
Rådsmøte avholdes 22. oktober. Forskerforbundet har nominert Kolbjørn
Hagen som kandidat til Akademikernes styre. Akademikernes styre har hatt
ett møte siden sist, der bl.a. vedtekter for OU-midler og Akademikernes
budsjett for 2003 ble behandlet.
Generalsekretær Kari Kjenndalen orienterte fra Akademikerne-Stat. Jan
Olav Aarflot fra Den norske kirkes presteforening er valgt som ny leder for
Akademikerne-Stat etter Kari Kjenndalen, og Per Egeness fra NIF er valgt
som ny nestleder.
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Frank O. Anthun orienterte fra Akademikerne-Helse, der Legeforeningen nå
har inngått avtale med NAVO-Helse på sentralt nivå (A2). Forskerforbundet
og de øvrige akademikerforeningene skal nå gjennomføre lokale
forhandlinger (B-nivået) i NAVO-Helseområdet.
Unn Rognmo orienterte om møte i Akademikernes informasjonsnettverk,
der det hovedsakelig var orienteringssaker fra foreningene.
Astri Ottesen orienterte fra Akademikernes faggruppe for likestilling.
Faggruppa har bedt medlemsforeningene rette en henvendelse til
Akademikerne om at kjønnsfordeling bør tas i betraktning ved
sammensetning av styrende organer i Akademikerne. I sitt videre arbeid
ønsker faggruppa bl.a. å sette søkelys på forholdene for tokarrierefamilier.
Sigrid Lem orienterte fra faggruppa for forskning og utdanning, som skal
viderebehandle skolepolitisk program etter en foreløpig behandling i
Akademikernes styre.
Vedtak:
Redegjørelsene tas til orientering.
Sak 83/02

Orienteringssaker
a) Notater om medlemsutviklingen per 30.06, 31.07 og 31.08 fulgte vedlagt.
b) Uttalelse om Ot.prp.nr.67 (2001-2002) Om endringer i lov om
arbeidstakers oppfinnelser fulgte vedlagt.
c) Statusrapport – kvalitetsreformen per 17.09.02 og et sammendrag av
rapport fra Delprosjekt 9 Personalpolitikk ble delt ut i møtet.
d) Uttalelse om forslag til lov om fagskoleutdanning fulgte vedlagt.
e) Uttalelse om ny felles forskrift om opptakskrav til grunnutdanningar ved
universitet og statlege høgskolar fulgte vedlagt.
f) Program for forskningspolitisk seminar fulgte vedlagt.
g) Status – Forskerforbundets historie. Orientering ble gitt i møtet.
h) Referat fra AU-møte 04.09 fulgte vedlagt.
i) Forslag om etablering av retningslinjer for valgkomiteen i Akademikerne
fulgte vedlagt.
j) Rapport om arbeidet med å evaluere Forskerforbundets organisasjon.
Notater utsendt til evalueringsgruppene ble delt ut i møtet.
k) Program og opplegg for Hovedstyrets studietur, orientering ble gitt i
møtet.
l) Brev om nye rammeplaner for lærerutdanning – referansegruppe fulgte
vedlagt.
m) Orientering om foreløpig rapport fra Pensjonskommisjonen. Kap. 2 –
sammendrag og foreløpige tilrådinger fulgte vedlagt.
n) ”Et enklere Norge”. Brev om innspill til forenklingsarbeid fulgte vedlagt.
o) Presseklipp for perioden 01.06.02-31.08.02 ble delt ut i møtet.
p) Avtale om juridisk bistand med Codex, Tromsø fulgte vedlagt.
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q) Brev fra Forskerforbundet ved UiTø vedr. Forskerforbundets kommentar
til Revidert nasjonalbudsjett 2002 fulgte vedlagt.
r) Uttalelse om forskrifter om akkreditering og evaluering fulgte vedlagt.
s) Forskrift om krav til mastergrad og Forskerforbundets kommentar fulgte
vedlagt.
t) Kopi av brev fra Utdannings- og forskningsdepartementet til universiteter
og høgskoler om forholdet mellom lov om universiteter og høgskoler og
Hovedavtalen i staten ble delt ut i møtet.
Sak 84/02

Eventuelt
NOU 2002:10 ”Førsteklasses fra første klasse”
a) Etablering av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – organets
mandat og arbeidsoppgaver. Brev fra UHR.
b) Lærestedenes rolle i kvalitetsutviklingen i skole og utdanning
Kopi av brev fra Universitets- og høgskolerådet til UFD om etablering av
nasjonalt organ for kvalitetssikring i høgre utdanning ble delt ut i møtet. Det
ble også orientert om forslag om å begrense ansvaret for nasjonale
utviklingsprosjekter til 4-5 læresteder.
Vedtak:
Hovedstyret slutter seg til Universitets- og høgskolerådets synspunkter i
brev til UFD om etablering av nasjonalt organ for kvalitet i
utdanningen, og til synspunktene fra Nasjonalt fagråd for
lærerutdanning når det gjelder ansvar for kvalitetsutvikling.
Hovedstyret ber om at Forskerforbundet gir uttrykk for synspunktene
overfor UFD.

Sak 85/02

Referatsaker

07.06.02

Møte Arbeidsgruppe – Lykke-utvalget
Sigrid Lem deltok.

07.06.02

Møte med Bafo Broker AS
om etablering av forsikringskontor for Forskerforbundet.
Unn Rognmo, Hans Askildsen og Jorunn Dahl Norgård deltok.

09.-10.06.02

Styreseminar UiTø, Tromsø og Sommarøya
Kolbjørn Hagen deltok.

10.-11.06.02

Hovedavtaleforhandlinger HSH
Brita Alsos deltok.
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10.-11.06.02

Møte – HERSC (EI) i Brussel
Sigrid Lem deltok.

10. og 14.06.02 Forhandlinger i UFD om unntak fra øvingslæreravtalen
Eirik Rikardsen deltok.
11.06.02

NHO-seminar
Kolbjørn Hagen, Bjørn T. Berg, Ingar Myking og Jan Zahl deltok.

11.06.02

Møte i Akademikernes informasjonsnettverk
Unn Rognmo deltok.

05. og 12.06.02 Forhandling i UFD om NOKUs personalreglement
Eirik Rikardsen deltok.
12.06.02

Møte - Bafo Broker AS
Sigrid Lem deltok.

17.06.02

Dagskonferanse – Akademikerne
Fra Forskerforbundet sentralt deltok Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen,
Sigrid Lem, Jorunn Dahl Norgård og Unn Rognmo.

18.06.02

Lønnsforhandlinger i NAAF
Eirik Rikardsen deltok.

18.06.02

Møte Nasjonalt utvalg – Leonardo da Vinci og Sokrates
Sigrid Lem deltok.

19.06.02

Akademikernes faggruppe likestilling
Astri Ottesen deltok.

19.06.02

Møte med Bafo Broker AS og Hands om etablering av
forsikringskontor og behov for endringer/oppgradering av WinOrg.
Unn Rognmo, Hans Askildsen, Lisa Wilhelmsen og Joar Flynn Jensen
deltok.

20.06.02

Møte Lykke-utvalget
Sigrid Lem deltok.

25.06.02

Medlemsmøte for NBR vedrørende omstilling
Eirik Rikardsen deltok.

02.07.02

Møte med DION, NTNU
Kolbjørn Hagen deltok.

03.07.02

Møte med Ulf Amundstad, Grafisk Kommunikasjon AS
Unn Rognmo deltok.
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10.07.02

Møte med Bafo Broker AS om forsikringskontor
Unn Rognmo og Joar Flynn Jensen deltok.

07.08.02

Møte med Bafo Broker AS om forsikringskontor
Unn Rognmo og Hans Askildsen deltok.

13.08.02

Møte med ISF om prosjekter vedr. lønnssammenlikninger
Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Bjørn T. Berg deltok.

14.-16.08.02

FFFHs jubileumskonferanse - Kristiansand
Kolbjørn Hagen, Seunn Smith-Tønnessen, Kari Kjenndalen, Sigrid Lem
og Ingar Myking deltok.

19.08.02

Møte – Studentenes landsforbund
Bjørn Berg og Sigrid Lem deltok.

19.-20.08.02

Møter i AAD vedr. stipendiatlønn
Kari Kjenndalen deltok som leder av Akademikerne Stat

21.08.02

Sensommertreff/-seminar ISF
Kari Kjenndalen deltok.

21.08.02

Akademikernes faggruppe likestilling
Astri Ottesen deltok.

21.08.02

Forhandlingsmøte Abelia – Byggforskningsinstituttet
Brita Alsos deltok.

27.08.02

Møte Akademikerne Stat
Kari Kjenndalen, Dag Bjerketvedt og Kjell Hansen deltok.

27.08.02

Møte – Bafo Broker AS
Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.

28.08.02

Ledermøte Akademikerne
Kari Kjenndalen deltok.

28.08.02

60-årsdag G. Berg, president NIF
Kari Kjenndalen deltok på vegne av Forskerforbundet.

28.08.02

Kurs i lokale lønnsforhandlinger for lokale tillitsvalgte – UiO
Eirik Rikardsen deltok.

28.-29.08.02

Møte - Lykkeutvalget
Sigrid Lem deltok.

29.08.02

Mottagelse, Svein Kristiansen 60 år
Kolbjørn Hagen deltok.
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29.08.02

Møte med Hands
Presentasjon av ny standardversjon av WinOrg. Unn Rognmo, Joar Flynn
Jensen, Hans Askildsen, Lisa Wilhelmsen og Lena Holum deltok.

30.08.02

Møte med Victor Norman om lån i SPK
Kari Kjenndalen deltok sammen med representanter for de øvrige
hovedsammenslutningene.

30.08.02

Dagskonferanse – Kvalitetsreformen
Representanter for Hovedstyret og sekretariatet deltok.

03.-04.09.02

Lønnspolitisk seminar på Soria Moria
Kari Kjenndalen, Bjørn T. Berg, Joar Flynn Jensen, Eirik Rikardsen, Frank
O. Anthun og Kolbjørn Hagen deltok.

03.09.02

Konferanse - Rammeplaner i lærerutdanning
Sigrid Lem deltok.

04.09.02

AU-møte
Jf referat.

04.09.02

Møte – AU/Forsikringsutvalget
Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen, Sigrid Lem, Astri Ottesen og Seunn
Smith-Tønnessen deltok.

04.09.02

Møte med Ulf Amundstad, Grafisk Kommunikasjon AS
Unn Rognmo deltok.

05.09.02

Styremøte i Akademikerne
Kari Kjenndalen deltok.

06.09.02

Seminar i regi av NOVA til minne om Natalie R. Ramsøy
Kari Kjenndalen deltok.

02.-06.09.02

Forhandlinger HSH
Brita Alsos deltok.

05 – 06.09.02

Kurs for lokale tillitsvalgte – NTNU
Eirik Rikardsen deltok.

09.09.02

Møte i Akademikernes informasjonsnettverk
Unn Rognmo deltok.

09.09.02

Møte med Bafo Broker AS om forsikringskontor
Unn Rognmo, Hans Askildsen, Lisa Wilhelmsen og Joar Flynn Jensen
deltok.
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09.-10.09.02

Besøk universitetslærerorganisasjon - Riga
Frank Anthun og Sigrid Lem deltok.

11.-12.09.02

Konferanse – Nettverk i fleksibel læring i høyere utdanning - Tromsø
Bjørn Berg og Sigrid Lem deltok.

11.-12.09.02

Kurs – Lobby/media
Joar Flynn Jensen var kursansvarlig, Unn Rognmo deltok fra sekretariatet.

17.09.02

Akademikerne Stat
Kari Kjenndalen, Frank O. Anthun og Dag Bjerketvedt deltok.

16.-17.09.02

Besøk fra GEW/Tyskland
Representanter for Hovedstyret og sekretariatet deltok på møtene.

18.09.02

Møte – Evalueringsgruppe 3 (medlemsregister og økonomi)
Unn Rognmo er sekretær for gruppa.

18.09.02

Møte med Bafo Broker AS om forsikringskontor
Unn Rognmo, Hans Askildsen og Lisa Wilhelmsen deltok.

18.09.02

Møte – NSU
Bjørn Berg og Sigrid Lem deltok.
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