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Årsmelding Forskerforbundet Klubb FØS 2018
Meldingsperiode: 27. april 2018 – 25. februar 2019

1. Klubbstyre
Årsmøte i klubben ble holdt 27. april 2018, og det ble valgt nytt klubbstyre:
Kristin Lofthus Hope (Leder) Bergen
Hilde Sandhåland (Nestleder) Haugesund
Monika Alvestad Reime (Medlem) Sogndal
Valg av valgkomité ble utsatt til neste årsmøte.
2. Medlemmer i råd og utvalg oppnevnt av klubben
Klubbstyret har hatt klubbmøter før hvert ID-møte på fakultetet, og flere uformelle
møter og dialog i perioden. Det har vært både fysiske møter og Skype-møter.
Klubbens leder eller styremedlemmer har deltatt på Informasjons- og drøftingsmøter
på fakultetet. Klubbleder har informert de andre klubbmedlemmene om saker og
videreformidlet informasjon. Det er viktig at Forskerforbundets klubb FØS er
representert på ID-møtene og kan delta i høringsuttalelser som omhandler fakultetet.
Styret mottok kravsøknader fra medlemmene, og styret utarbeidet kravliste. Kristin
Lofthus Hope var til stede som bisitter for Forskerforbundets medlemmer i lokale
lønnsforhandlinger høsten 2018 (Bergen), under ledelse av hovedtillitsvalgte for
Forskerforbundet ved HVL.
Som tillitsvalgte for klubben, har vi fått informasjon og blitt tatt med i råd på ulike
saker, uten at man dermed alltid får gjennomslag for Forskerforbundets synspunkter.
Det er et høgt arbeidspress i den nyfusjonerte høgskulen, og det er korte
saksbehandlingsfrister, men klubben har arbeidet hardt for å bistå sine medlemmer og
deres meninger i perioden.
3. Viktige saker for klubbstyret FF-FØS i denne perioden





Konstituering av nytt styre og samarbeid på tvers i klubben, også mot
lokallagsstyret FF-HVL.
Klubbstyremøte før hvert ID-møte. Få til gode ID møter på fakultetet, med dekan
og tillitsvalgte/verneombud. HVL personal arrangerte kurs i gjennomføring av IDmøter for deltakerne. Hatt fokus på innkallinger, innmelding av saker, og referat
for å informere medlemmene.
Oppretting av interne rutiner i klubbstyret med vekt på rutiner og oppfølging av
saker.
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Ubekvem arbeidstid, og manglende rutiner for utbetaling av tillegg til de mange
ansatte som jobber kveld og helger. Dette er tatt opp som sak til ID møte på fakultet,
og videre vil ny ordning drøftes på IDF møte HVL.
Høringer: Prinsipp for tildeling av tid i arbeidsplaner ved FØS, i tillegg til strategi
FØS.
K2: bekymringsmelding til HVL styret knyttet til prosessen som omhandler
utformingen av arbeidslokaler i undervisningsbygget K2.
Deltakelse i FoU utvalget FØS (Kristin Lofthus Hope).
Deltakelse tilsettingsutvalg (Monika Alvestad Reime)
Vara for nestleder FF-HVL Monika Alvestad Reime
OU-seminar 22-23 oktober: «Kulturbygging på tvers. FIN og FØS
organisasjonsutviklingsseminar». Interessante foredrag og dialoger med dekan
FIN Erik Kyrkjebø, rådgiver FF Vegard Thorbjørnsen, førsteamanuensis HVL
Gigliola M. Nyhagen, og hovedtillitsvalgt Gjert-Anders Askevold (12 deltakere)
Studentrekruttering på Campus
o Bergen 22. august

4. Klubbstyrets deltagelse på kurs/forhandlinger/seminar i perioden
Opplæring
Administrativt lokallagsarbeid
Seminarer og konferanser v/Forskerforbundet
Sektorseminar for høgskoler
Forskningspolitiske seminar v/Forskerforbundet
Lokallagssamling med fokus på lokale lønnsforhandlinger
Deltakelse og foredrag på Kvinnenettverk FF
Andre oppgaver
Bisitter ved lokale lønnsforhandlinger ved HVL

Sted:

Dato:

På vegne av klubben

_______________________
Kristin Lofthus Hope

