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Sak 9 Dagsorden for møtet
Møteleder gjennomgår sakslisten med fokus på sakstype og tidsbruk
Endringer
Tillegg

Drift

Orientering: Det er nå endelig bekreftet fra representantskapet at Sola v/ Marianne Helvik går
inn som medlem i arbeidsutvalget og Randaberg v/ Marianne Hebnes er vara. Da blir
medlemskommunene involvert i den rekkefølgen samarbeidsavtalen legger opp til.
Innspill: Det ble stilt spørsmål vedr. denne møteformen da det var noe uklart om møtet var et
AU-møte der personalet var gjester eller motsatt.
Beslutninger

Sakslisten godkjent og orientering vedr. medlemmer i AU er tatt til orientering.
Innspill vedr. møteform tatt til orientering.
Avklaring: Dette er en ny møteform, hensikten er at møtet skal være et kombinert møte
der AU og personalet får bedre kjennskap til hverandre slik at en får en åpnere og tettere
dialog. I disse møtene skal det tas opp både AU saker og personal saker. Vi prøver
møteformen ut og tilpasser etter hvert som vi får mer erfaring med hva som fungerer.

Sak 10 Referat

Drift

Referat fra siste personalmøte 14.01.22 og fra siste AU-møte 17.02.22
Beslutninger

Referatene godkjent
Innspill til referat fra personalmøte; Sak 1. punkt 3 må presiseres bedre
Innspill til AU referatet: Det ble stilt spørsmål vedr. hvorfor en så viktig sak som
pågående rettsak vedrørende fjerning av tilleggsforsikring kun er nevnt under
"eventuelt" AU-leder redgjorde for hvorfor det ble slik.

Sak 11 Oppgavestatus

Drift

Sak 12 HMS og Plussoffice

Drift

Gjennomgang av eventuelle hendelser og avvik
Korona
Øvelser og trening
Fysik arbeidsmiljø - lyddemping
Medarbeidersamtaler
PlussOffice:
Oppgradering og revisjon av håndbøker (årshjul)
Beslutninger

Orientering HMS og Plussoffice tatt til orientering.

Sak 13 Orientering; drift og hverdag

Oppsynsmennene informerte om drift og arbeidshverdag. Kort oppsummert:
Det har vært mye dårlig vær som har medført ekstremt mye vindfall og rotvelter. Det er
blitt prioritert å rydde opp i dette. Farlig og tungt arbeid, men heldigvis ingen skader.
Forslag om å opprette et naturskadefond
Ny båt RyFant 3 er ankommet, RyFri er endelig ferdig etter motorbytte og endel
ekstraarbeid som dette medførte. RyFant 2 klargjøres for salg. Bilen vår er på verksted,
den er gammel, men økomisk lønner det seg fortsatt å beholde den.
Vi er få ansatte med mange oppgaver, trenger flere
Viktig å få fulgt opp det enkelte fagfelt
Innleid arbeidsgraft og totalenteprise er det positiv innstillg til, men det er viktig at
bestillingene er nøyaktige og tydelige.
Beslutninger

Tatt til orientering

Sak 14 Årsregnskap
Daglig leder gikk gjennom regskap - Forberedende innstilling av årsregnskap av 2021 til rep.
skap. Oppdatert regnskap lagt ved 07.03.22 etter innspill fra revisor.
Beslutninger

Regnskap tatt til orientering, innstilling av årsregnskap til representantskap godkjent.
Forlag om å gjøre om Reservefond om til Naturskadefond.

Sak 15 Årsmelding 2021
Forberedenede instilling til rep.skapet inkludert resultatrapport og handlingsprogram Det er
desverre ingen bilder foreløpig, men det er godtmuligat vi får en illustrert utgave som kan vises i
møtet. Ber om at dere nå leser gjennom Årsmeldingen for å kommentere på bl.a. feil og
mangler.
Beslutninger

Innstilling godkjent

Sak 16 Gjennomgang av samarbeid med grunneiere,
organisasjoner og andre
Varsling om gjennomgang vedrørene smarbeid med grunneiere, organisasjoner og andre,d er
betryggende avtalefestet og med betingelser i samsvar med lover og regelverk.
Beslutninger

Sak tatt til orientering. AU ber om en oversikt over områder og hvem som er
grunneier og hvilke avtaler som foreligger.

Sak 17 Lønnspolitikk
Orientere om status for lønnsoppgjør
Orientere om status for lønnspolitikk i Ryfylke Friluftsråd og åpne for drøftinger

Beslutninger

Tatt til orientering

Sak 18 Eventuelt og orienteringssaker
Ukraina og bidrag til krisesituasjonen. AU er innstilt på å kunne bidra, men på en mer indirekte
måte og på et noe senere tidspunkt. Det kan arrangeres ulike aktiviteter for flykninger for å vise
en annen arena og for å gi positive innslag i hverdagen. Her kan Ryfylke Friluftsråd i samarbeid
med kommunene bidra., men dette er noe som må ordnes gjennom deltakerkommunene.
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