Sak 3 til avstemming på Generalforsamlingen 2020
Sak 3: Medlemmer registrerer uheldige hendelser samt forslag til forbedring.
Alternativ 3A: Til avstemming fremmet av 2 medlemmer:
Generalforsamlingen pålegger Styret at det blir gjort mulighet for å medlemmene å få registrert
uheldige hendelser samt forbedringer.
Denne oversikten skal være tilgjengelig for medlemmene.
Generalforsamlingen pålegger Styret som sørger for at dette blir tilgjengelig for medlemmene innen
01 mai 2020.
Innsendere:
Aage J. Andersen
Jeg fremlegger forslag til at Generalforsamlingen stemmer for at det blir opprettet en åpen webside
hvor medlemmer kan sende inn uønskede hendelser med link til styreformann.
Innsender:
Kaj Bøhnke
Stavanger 4.2.2020

Alternativ 3B: Forslag til vedtak fremmet av styret:
Det er utarbeidet nytt nettsted for foreningen, og dette videreutvikles stadig. Hjemmesiden har
kontaktskjema der både daglig leder og styret kan kontaktes.
Forslagsstillerne skriver «…mulighet for å medlemmene å få registrert uheldige hendelser samt
forbedringer. Denne oversikten skal være tilgjengelig for medlemmene.» og «…at det blir opprettet en
åpen webside hvor medlemmer kan sende inn uønskede hendelser med link til styreformann.».
Hvis det med dette menes at hjemmesiden skal ha et skjema der medlemmer skal kunne poste
direkte på siden, innebærer dette problemstillinger som gjelder både personvern og redaktøransvar.
Det kan også stilles spørsmål til om dette ville bidra til et positivt og godt miljø i foreningen.
Styret anbefaler at det stemmes mot forslagene til Andersen og Bøhnke.

Kommentar fra daglig leder:
Foreløpig er prosessen slik at hendelser som omhandler daglige gjøremål, skal rutes til daglig leder
som har mandat for dette arbeidet. Uønskede hendelser skal i første rekke tilfalle den daglige
ansvarshavende, som igjen har opplysningsplikt til styret ved saker som bryter med mandat, eller
hvor karakter er av en art som krever styrebehandling. I disse tilfellene lager daglig leder underlag for
presentasjon til styremøte 1 gang pr måned, og unntaksvis ved alvorligere henfall kontakte
Styreleder ut over dette. Styret har 12 styremøter i året pluss årsmøte.

Ledelsen i foreningen har som mål å jobbe mest mulig transparent og med åpen kommunikasjon.
Det presiseres at styret i foreningen jobber på en frivillig basis. Saker og arbeidsmengde skal holdes
på et akseptabelt nivå. Styrets oppgave er primært langsiktig strategi.

