Referat styremøte 01-10-2008

Tilstede: Liv Oddrun Voll; Merete Økland, Svein Hoff

Sak 13-07/08 Årsmøte NNN.
Dette blir i forbindelse med samling for kompetansenettverket på samme vis som i fjor. Årsmøtet blir
da onsdag 22. oktober. Svein skriver årsberetning og Merete legger frem regnskap. Svein sender ut
saksliste og informasjon om årsmøtet minst en uke på forhånd for årsmøtet. De saker som må tas opp
på årsmøtet er blant annet fremtiden til NNN. Har NNN noen fremtid eller er situasjonen at
naturfagsenteret har overtatt så mange av oppgaver til NNN at nettvektet ikke lenger har noen misjon
og bør derfor legges ned?

Sak 14-07/08 Organisasjonsnummer
Ut fra tilbakemelding fra Brønnøysundregistrene må årsmøtet vedta hvem som skal ha prokura og
representanten fra naturfagsenteret som nå er Anders Isnes, må formelt velges inn i styret. Dette må
gjøres på årsmøtet. Om dette er tilstrekkelig til å få organisasjonsnummer er usikkert.
Brønnøysundregistrene forlanger også at det er en daglig leder. Svein skulle ta kontakt med
Brønnøysundregistrene for å få avklart hva dette innbar.

Sak 15-07/08 Valg
Svein har ønsket å gå av og har kontaktet en rekke personer og valgkomiteen som ble valgt på
årsmøtet 2004. Hverken Svein eller valgkomiteen har fått positive svar. Finner vi ikke noen som er
villige til å overta, kan Svein sitte et år til, men han vil se det som en fordel at han fikk avløsning og
nytt blod inn i styret. Uansett må vi få valgt en valgkomite på årsmøtet som kan finne kandidater til et
nytt styre neste år. Anders Isnes eller en annen fra naturfagsenteret må formelt bli valgt inn i styret for
å tilfredsstille kravet fra Brønnøysunregistrene. Revisor Erik Halvorsen er valgt for tre år. Han ble valgt
på årsmøtet 2004. Dersom Erik Halvorsen er villig til å sitte tre år til er det naturlig å ta gjenvalg her.

Sak 16-07/08 Betaling undersøkelse
Svein gjorde i fjor en undersøkelse angående naturfagundervisningen ved høgskoler og universiteter.
På årsmøtet i fjor ble det reist forslag om Svein burde få betaling for arbeidet med dette. Man kan
motta 2000 kr. skattefritt og styremedlemmene (unntatt Svein) stemte for at Svein fikk dette beløpet for
undersøkelsen. Generelt vil ikke styremedlemmene få kompensasjon for vanlig styrearbeid, men i
budsjettet er det avsatt penger til strategisk kartleggingsarbeid og i den utstrekning styremedlemmer
foretar et slikt arbeid er det naturlig at de blir honorert for dette. Det er mulig for alle medlemmer av
NNN å få honorar for kartleggingsarbeide i regi av NNN, men hittil var det ingen som hadde foretatt
slik arbeid utenom styret.

Sak 17-07/08 Fremtid for NNN
Har NNN noen fremtid eller skal vi la naturfagsentret overta oppgavene til NNN? Man ble enige om at
dette måtte ta opp på årsmøtet som første sak. Kom årsmøtet frem til at NNN burde nedlegges ville
andre punkter på årsmøtet som valg, falle vekk.

Eventuelt
Merete opplyste at hun ville prøve å få oversikt over lærerkompetansen i naturfag ved høgskolene. En
slik undersøkelse ville høre med til strategisk kartleggingsarbeid og hun kunne derfor få honorar for
den dersom hun ønsket det.
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