Minireferat AU møte, Skype 07.11.19, fra 19.00-21.30 Odd, Karl, Robert og Tor deltok.
Møte var primært for å forberede saker til det første møte for det nye LS som blir på
Gardemoen 4 og 5 desember.
Et tema som tok litt tid var gjennomgang av regnskap for 3de kvartal 19 og budsjett for 2020.
Med overgang til betaling pr. kalenderår og ikke fra dato til dato, skaper noen utfordringer i
regnskapet for 19 og 20. Samt bortfall av innmeldingsavgift, gratis merker, sviktende salg i
nettbutikk, bemanningen ved kontoret og føring av regnskapet. Er poster som gir forholdsvis
store utslag i regnskap og budsjett.
Noen av disse postene må besvares mer inngående før de behandles i LS.
Fordelingen av styrehonorar vedtatt av LM i 2017 og hvordan det skal fordeles på det nye LS,
blir en ny LS sak, da det var uklarheter hvordan den summen fordelte seg.
Bemanningen ved kontoret må være som nå. DL mener det blir defensivt og gå ned med
bemanningen, da det er mange nye saker å ta tak i og mange gamle oppgaver som må følges
bedre opp. Denne saken legges frem for LS.
Det arbeides også med nye medlemsfordeler og fornyelse av gamle og noen av dem bør
luftes i LS, mens andre ligger under servicekontoret.
Under møte med Trygg forsikring, ble det sagt at NB`s avtale lå i øvre sjiktet med bakgrunn i
antall medlemmer i NB. Det blir feil å sammenlikne NB sin avtale med organisasjoner med
langt flere medlemmer, som ofte medlemmer gjør. Det var et godt møte og avtalen arbeides
det med kontinuerlig.
Det er kommet inn henvendelser fra regionene Nordland og Vest og de er det tatt tak i er
sendt brev til rette myndigheter.
Den nye Personvernloven skaper en del utfordringer for arbeidet i NB og noe verktøy som
benyttes må byttes ut eller fornyes, for å oppfylle kravet.
Ble også snakket litt om StyreWeb og Gnist, bl.a. hvordan referat fra AU og styremøter i
regionene skal legges ut, så medlemmene skal kunne lese dem. De må bli passord beskyttet.
De gamle nettsidene forsvant fortere enn forventet og regionene har mistet en del stoff og
hvordan og aktuell kostnad for å få det ble det snakket om.
Om det gamle forumet kan åpnes igjen, eller om nytt forum må etableres ble også belyst.
Selv om møte ble nesten en time lengre enn planlagt, ble ikke alle sakene tatt opp. Det ble
derfor avtalt nye møter før LS møte, for å komme igjennom alt.
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