Minireferat fra AU møte.
Et utvidet AU hadde sitt første fysiske møte i 2020 den 04.02.20 kl.17.00-20.00 i NB lokaler
på Råde. Langsøyveien 3, etter politisk komite sitt møte på Stortinget. Det møte blir omtalt
annet sted i dette nr. av Bobilen.
Kurt var med som gjest/observatør på dette AU møte sammen med et ellers fulltallig AU i NB
sine lokaler, siden han hadde vært på møte i politisk komite på Stortinget.
AU møte fortsatte onsdag 05.02.20 fra 09:00-15:30, hovedsakene var å forberede saker til
neste LS-møte 10-11.03.20 og oppdatering av rutiner og arbeidsfordeling i AU, bl.a. til
regionenes årsmøter. 3 regioner skal ha årsmøte samme helg og det medfører at det må
fordeles på de 3 AU medlemmene om alle ønsker besøk.
Visepresident og dagligleder vil representere NB på Campingkonferansen 2020.
Nytt år og ny periode etter LM krever også at styrende dokumenter oppdateres og tilpasses
for godkjennelse på neste LS-møte. Hvordan samarbeid og informasjonsflyten skal være og
oppdatering av tillitsvalgte i Brønnøysund, må det gjøres i regionene det gjelder.
Etablering og ferdigstilling av nye nettsider, nettbutikk og styrende dokumenter for
servicekontor og GDPR. Det tar en del tid å legge føringer for å bli kjent med dette, både for
ansatte, tillitsvalgte og medlemmer.
Medlemsportalen Gnist og hvordan referater, informasjon og medlemsfordeler, skal
publiseres for medlemmer. Åpenhet og innsyn er et viktig tema som det arbeides med.
Vervekampanjer for 2020 ble luftet og diskutert, flere former ble diskutert.
Utkast til ny treffhåndbok ble presentert og sendes ut til regioner for innspill før godkjenning
i LS
Etablering av flere grupper/komiteer, til hjelp for medlemmer og avlastning av tillitsvalgte,
har hatt god respons fra nye medlemmer.
I tillegg til Politisk komite, er det Vetektskomite, komite for Strategi og handlingsplan og
Teknisk komite. Etablering og medlemmene av disse komiteene, skal godkjennes av LS.
Nye medlemsfordeler og hvordan et tettere samarbeid med bl.a. KNA skal gjøres, tok det litt
tid å diskutere seg igjennom. Landsdekkende og lokale avtaler, må ikke komme i konflikt
med hverandre. I slike saker mener AU at nytteverdien for medlemmene må telle mest.
Konkursen til tidligere nettleverandør og arbeide med å bygge opp ny nettside har tatt mye
tid og er ennå ikke helt på plass på en stund, slik at det vil fungere som ønskelig.
Ble litt diskusjon om hvordan informasjon skal publiseres for medlemmene, evt. på nettside,
Facebook, nyhetsbrev, i Bobilen og i Gnist og hvordan vi skal sikre oss, mot nytt datatap. Der
ble det opplyst at kontrakten med ny tilbyder har mye av dette ivaretatt.
Selv med møte over 2 dager, måtte et par saker utsettes til neste møte. AU mener at de
fysiske møtene bør være over 1,5 dager.
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