PROTOKOLL Styremøte 19. november 2021
Møtet ble avholdt på Deichmanske bibliotek i Bjørvika, møterom Kampen.

Til stede: Anne-Marte Kolbjørnshus, Julie Ness, Kåre Pettersen, Mizanur Rahaman, Jørgen
Vik og Yngve Foss
Adm.: Rune Bakkevoll (med fullmakt fra Siv H. Jacobsen), Anita Lindahl Trosdahl, Martine
Matre Bonarjee, Øyvind Moberg Wee.
Fra sekretariatet: Gunnar Selvik og Astrid Bjerke
Protokollfører: Astrid Bjerke

Fagdirektør i Utenriksdepartementet, Knut Hermansen, orienterte om Norges prioriteringer
for EU-arbeidet i 2022 i starten av møtet. Deltakerne fikk i etterkant av møtet omvisning i
Deichman Bjørvika.
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Protokoll styremøte 17.9.21
Protokoll fra styremøtet 17.9.21 ble utsendt pr. e-post til
styremedlemmene 20. september.
Vedtak:
Protokollen fra møtet 17. september 2021 ble godkjent.
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Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 5. november 2021
Vedtak:
Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 5. november ble tatt til
orientering.
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Økonomisk status per 30.9.2021
Vedtak:
Økonomisk oversikt pr. utgangen av september 2021 ble tatt til orientering.
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Estimert budsjett 2022
Vedtak:
Estimert budsjett for 2022 ble godkjent.
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Henvendelse fra Oslo kommune om redusert kontingent
Under diskusjon i styret ble det fra flere understreket at likhetsprinsippet bør
legges til grunn som premiss for eventuelle forslag til ny kontingentstruktur,
og at ingen medlemmer får «særbehandling» mht kontingent.

Vedtak:
Styret nedsetter en administrativ arbeidsgruppe med oppgave å utrede
nærmere konsekvenser for OREs virksomhet av at Oslo kommune ønsker
redusert kontingent, og skal herunder vurdere nåværende praksis for
beregning av kontingent for OREs medlemmer.
Gruppens arbeid skal drøftes og konkluderes i styret, og skal om ønskelig
sendes på høring til alle medlemmer, tidsnok til at eventuelle endringer kan
vedtas på årsmøtet i juni 2022.
Gruppen består av følgende fem medlemmer: Viken (leder), OsloMet,
Elverum, Lillestrøm og Oslo. Sekretariatet i ORE bistår arbeidsgruppen.
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Status Handlingsplan 2021-22
Vedtak:
Status for gjennomføring av handlingsplan 2021-22 ble tatt til orientering.
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Eventuelt
Neste styremøte 11. februar 2022 blir digitalt.
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