
 

 

Medlemsmøte 17.april 2013, Trondheim. 
 

Agenda: 

1. Fremtidige års konferanser – hvor bør de holdes? 

 

Båt hvert år? Kostnader – reiser mer når vi er rundt i landet.  

Color Line er profesjonelle på å arrangere – bra opplegg. 

Arbeidsgiver definerer Kiel som utenlandstur. Ikke alle får fri til å dra på en slik tur. 

Ikke alle får slike turer betalt av arbeidsgiver. 

Forslag på Kiel to år og det tredje året rundt i landet. 

 

Viktig at det også skjer noe i lokale nettverk. 

FUN – er et rimelig alternativ, viktig å ha slike arrangementer også. 

Leverandører har tilknytning rundt i landet – Personer her som også kan bidra på 

arrangementer. 

 

Renholdsnytt – renholdskalender, utfordre Pål på det. 

 

Viktig å tenke på hele landet når man skal arrangere noe, ”hvert 5 år i Tromsø” innspill 

fra Toril Pedersen.  

Informere arbeidsgiver at de er tjent med at deres leder/ansatt drar på konferanse. 

 

Spørreundersøkelse – spørre medlemmene hva som skal til for at de kommer på 

konferanse. 

 

Båt er sosialt – billigere enn på land. 

 

Hvis dårlig økonomi – mulighet for å søke midler fra kompetansefondet? 

 

2. Kompetanse fond og Signe Sennaruds fond – drøfting av beløpets størrelse ut 

fra ulike typer søknader: 

   

Se på om de som søker er medlem eller kan vedkommende bli medlem. 

 

Se på retningslinjer for statuttene.  

En retningslinje for styret er om man får støtte fra arbeidsgiver eller ikke. 



 

 

 

Kan også søke støtte fra Vox midler – statlige midler. 

 

3. Lokale nettverk – hva forventer vi av disse: 

 

Det er ikke sikkert at medlemmer ute i nettverk tenker som ”hovedstyret” – hva de har 

behov for av aktivitet. 

Lokale nettverk kan knytte seg til lokale messer – få faglig påfyll der.  

Er det mulig med video konferanse – benytte teknologien. 

Det er viktig også å se hverandre og være sammen ute i nettverk. 

 

4. Seniornettverk – hva ønsker vi at de skal bidra med? 

 

Det ble spurt om det er behov for et spesielt seniornettverk? 

Se på historien bak renholdsfaget. – få den frem. 

Bruke kompetansen til seniorene. 

Få med seniorer også utenfor Oslo området – nettverket gjelder for hele landet. 

 

5. Innspill til styret – ros, ris og forslag. 

 

Det er mange som arrangerer egne konferanser. De kommer derfor ikke på arrangementer 

som vi har. 

 

Norsk Kommunal teknisk forening, egen del for renhold, ta kontakt med denne 

foreningen. Samarbeide med andre i bransjen. 

 

Justere kurs etter studier - hvordan få med studenter – tema. 

”Nye landsmenn” hvordan få de med – tenke på dette også. 

 

Ikke så mange ”gamle husøkonomer” som er med lenger – mulig å gjøre noe her? 

 

6. Hvordan verve nye medlemmer? 

 

Inger Dahl – kan dele ut info materiell på sine kurs. 

 

Kommunene i Glomdals regionen – aktive kan invitere NFSR, være med på møter. 



 

 

 

Informasjon på studiet på HIOA. 

 

7. Eventuelt: 

Gruppe – se på vedtektene, endringer. 

Steinar Nilsen villig til å være med. Anne Jensen å være med. Få med to studenter fra 

HIOA. 

 

Det er ny utdanningsbrosjyre til det nye studiet på HIOA. 

Det tredje året – mulig også å søke for de som har godt ett eller to år tidligere. 

 

Tekstiløkonomi forsvinner fra studiet. 

Egne kurs her – gir 15 studiepoeng. 

Åse Lindal informerte og er kontaktperson. 

NTNU – master program – Nora informerte. 
 

 

Ref. Åse Malerød. 

 

 

 

 

 

  


