Møtereferat
Gruppe:
Møtested:
Møtedato/ -tid:
Møteleder
Deltakere:
Forfall:
Kopi til:
REFERANSE

Frivillig Rogaland
Teams.
Mandag 30.03.20 kl. 12.00-13.00
Referent: Åsmund Sigmundstad
Andrine Kallåk Homme.
Guri Tysse, Nina Løvø, Åsmund Sigmundstad, Andrine Kallåk Homme, Linn Skjold Økland, Heidi
Reiersen
Linda Thorsvik, Einar Sanstøl, Eli Wallentinsen Haaland

JOURNALNR

DATO
30.03.20

Sak
nr.:

Ansvar

17/20

Godkjenning av Innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent.

18/20

Godkjenning av referat frå styremøte 19.03
Vedtak: Godkjent.

19/20

20/20

21/20

22/20

Handlingsplanen
Vedtak: Justert handlingsplan godkjent. Andrine tek kontakt med komiteen for
lyttevenkonferansen v/Ann Kristin Hatletvedt og høyrer korleis det går med
førebuingane. (Konferansen er utsett til hausten foreløpig dato 21. september)
Økonomi
Justering av budsjett: Frivillig Rogaland har fått tilsagn på kr 172000 frå
fylkeskommunen. (i budsjett som vart framlagt på årsmøtet stod det 100000)
Fylkeskommunen har gitt signal om at det kan vere mogleg at Frivillig Rogaland
kan søkje om meir midlar til hausten, på grunn av omdisponering.
Vedtak: Justert budsjett godkjent. Nina tek kontakt med førre kasserar for å få
tilgong til konto.
Godkjenning av søknadsskjema til Frivillig Rogaland Folkehelsemidlar
-Tiltak i samanheng med koronakrisa er lagt inn.
Vedtak: Søknadsskjema godkjent. Åsmund sender ut søknadsskjema til alle
frivilligsentralane med løpande søknadsfrist. For å få ei effektiv saksbehandling
av innkomne søknader skal Andrine, Nina og Åsmund vere eit arbeidsutval for
behandling av søknadane. Dette gjeld no i tida fram til neste styremøte 30.4.
Tilbakemeldingar frå Frivilligsentralane vedrørande stoda i Koronasituasjonen
Vedtak: Åsmund sender ut tilbakemeldingane til alle frivilligsentralane.
Frivillig Rogaland ber om at kvar nettverksleiar sender inn ny tilbakemelding om
koronasituasjon i sentralane innan 1. juni. Viktig at dei 4 nettverksgruppene vert
nytta til erfaringsutveksling no i denne situasjonen.

23/20

24/20

25/20

Godkjenning av skriv vedrørande anmodning om partnerskapsmidlane
Vedtak: Nina og Åsmund får fullmakt til å sende inn utbetalingsanmodning til
fylkeskommunen om utbetaling av kr 172000.

Fuelboks avtala med NFS
Vedtak: Frivillig Rogaland støttar dette og oppfordrar Frivilligsentralane i
Rogaland til å bruke dette.
Eventuelt
Vedtak: Neste styremøte går som planlagt 30. april. Guri bestiller møtelokale.
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