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   Referat fra styremøte 1-2020 

Møtedato Tidspunkt Møtested Saker 
Tirsdag 28.01.2020  kl. 16.00 – 18.30 Lister opplæringskontor  

MultiMediaRommet 
01-09/2020 

 
 

Tilstede: Styreleder Tor Magnus Knutsen, nestleder Inger Lill Grimestad, styrerepresentantene 
Ronald Braun, Hilde M Førland, Wenche Storaker, Torunn Josdal, vararepresentant Jørg Hadland, 
Lena Rannestad Kloster, lærlingerepresentant Konstanse Nilsen og Arna Lie fra 
Utdanningsavdelingen. 
 
Meldt forfall: Thea W Aas 

 
Tema 

Besøk/presentasjon fra Trafikksikkerhetstiltak 18 pluss/Trafoen. 

 
Behandlede saker: 

01/2020 Evt. merknader 

• Ingen merknader til møteinnkalling 

• Ingen merknader til referat fra styremøte 4-2019 
 

 
02/2020 Regnskapsoversikt 4. kvartal 2019 

▪ Regnskapsoversikten tas til etterretning 
 
03/2020 Forberedende saker til Årsmøtet 2020 

❑ Forsalg årsberetning 2019 – godkjent så langt, styreleder og daglig leder 
sluttfører årsmeldingen.  

❑ Årsregnskap 2019 – sak tas opp til årsmøtet.  
❑ Forslag til budsjett 2020 – godkjent med endringer. 
❑ Forslag til møteplan 2020 – godkjent, med endring av årsmøtet 17.03.20 
❑ Forslag til aktivitetsplan 2020 – godkjent med endringer. 

  
 
04/2019 Besøk fra Tafoen/18 + Trafikksikkerhetstiltak i Agder fylkeskommune v/ Anette 

Risvand Fossheim og Marit Bech Olsen. 
 Trafikksikkerhetstiltaket ble enstemmig vedtatt og gjennomføres årlig.  
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05/2020 Ny/revidert profil for Lister opplæringskontor 
Styret eniges i å opprettholde en egen nettside for Lister opplæringskontor, men kan 
gjerne blir mer aktive til å publisere artikler/nyheter på Lister samarbeidets nettsider.  
Etter gjennomgang av de tre tilbydere er det enstemmig vedtatt å bruke BRKLYN til 
arbeidet med å lage en ny profil og nettside.  

 
06/2020  Valgkomiteens arbeid 

Dersom ingen av styrets medlemmer melder sin interesse for ledervervet innen 
årsmøtet (17.03.20) kan Tor Magnus Knutsen som er styreleder i dag fortsette som 
styrets leder for 2020-2021. 

 
07/2020 Ny leasing avtale av bil 2020/2023 

Daglig leder innhenter priser fra tre leverandører på ny leasingavtale for personbil og 
EL-bil.   

 
08/2020 Informasjon om oppsigelse, vurdere å lyse ut 50% stilling.  

Styreleder orienterer om oppsigelse.  
 Enstemmig styre ønsker å lyse ut 50% fast stilling fra 01.08.20  

Daglig leder utarbeider et forslag til utlysningstekst og stillingsbeskrivelse til neste 
styremøte (formøte før årsmøte)  

 
09/2020  Ingen Evt. Saker  

 
 

Orienterings- og referatsaker 
 

▪ Møtehonorar styret 2019 – Tas til etterretning  
▪ Internt søknadsskjema 2020 - for søkere til læreplass 2020 – Tas til etterretning  
▪ Lærlingeundersøkelsen 2018-2019 - Resultat er ikke klart 
▪ Saksliste og referat fra lunsjmøte i Rådgiverteamet 07.01.20 – Tas til etterretning 
▪ Program dialogsamling IKT-servicefag og kontor- og administrasjonsfag 09.01.20 – Tas til 

etterretning  
▪ Kick- off samling Byremo 10.01.20 – tas til etterretning  
▪ Strategi- og handlingsplan 2016-2020 -vedlagt (forberede arbeid med ny plan for 2020 – 

2024) Kun orientering til det videre arbeidet.  
▪ Opplæring av prøvenemnda AFK 16.01.20 – tas til etterretning  
▪ Flytte årsmøtet fra 10.03.20 til 17.03.20  
▪ Fylkesmesterskap 2020 – Tas til etterretning 

 
 
Møtet ble hevet 18.30 
 
Anne Karin Skårva  
Sekretær   
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