Referat fra styremøte i lokallaget 14.04.2015 (Videomøte)
Tilstede: Terje Alsvik Walløe, Juergen Schulze, Thomas Lavergne, Geir Ottar Fagerlid, Marit Berger
(referent)
1) Angående omstillingsprosessen på instituttet:
17. april skal det være møte mellom foreningene på instuttet. Fra Forskerforbundet stiller Terje
AW , Juergen og Håkon Mjelstad på dette møtet. Vi vil gå inn for et forslag til omorganisering
som innebærer:
• Ingen oppsigelser
• Ny struktur med færre ledere
• Ta utgangspunkt i de 3 alternative forslagene som har kommet og som går på
omorganisering av MetKlim. I tillegg må man også se på muligheter til innsparinger på
andre deler av instituttet.
- I løpet av uka må det sendes ut en e-post med informasjon om hva som har skjedd så langt og
hva som skjer i den nærmeste framtid. Det er viktig å informere om hva som skjer, selv om det
ikke skjer noe.
- Terje har vært i kontakt med Forskerforbundet sentralt og de vil hjelpe oss i
omstillingsprosessen. Spesielt har vi spurt om rettighetene til de som er ansatt på eksterne
midler. Det er viktig å minne medlemmene på at de aldri må skrive under på tilbud om
sluttpakker/ventelønn før juristene til Forskerforbundet har sett på tilbudene.
- Omstillingskurs hos FF 7. og 8. mai. Svein Haga (FoU/IT), Terje Reite (FoU/IT), Terje
Walløe (VA), og Martin Granerød (VV) har meldt seg på/sagt at de vil delta på kurset. Det er
ønskelig at noen fra VNN kan delta også.
- Det ble uttrykt noe bekymring ang. innkallelsen til neste IDF-møte, ettersom spørsmålene
Forskerforbundet har fremmet til direksjonen ikke nevnes her. Terje skal følge opp dette.
- I tråd med forslaget som har kommet fra meteorologen live er det viktig å få fram hva
meteorologene faktisk gjør/kan gjøre:
• Det er viktig å få fram menneskene bak varslene. Forslag med navn og bilde på meteorologen
kan være en god ide.
• Mediehenvendelser utgjør en ganske stor del av det vi bruker tid til på vakt, men det kommer
ikke klart fram av gjøremålslister. Vi bør kunne tallfeste omtrent hvor mye tid vi bruker på
dette.
- Forslag til innsparing: behøves alle servere som finnes på instituttet? De må byttes ofte og det
er kostbart. Kan dette outsources og løses på en billigere måte?
2) Neste styremøte i MET er den 22.april. Der skal Anton orientere styret om
omstillingsprosessen. Det vil ikke fattes noen vedtak på dette møtet.

3) Styret sikter på å ha styremøter/medlemsmøter på VNN og VV i nærmeste framtid.
4) Utgifter til OU-kurset på årsmøtet i København er feilaktig trukket fra lokallagets midler. Geir
Ottar skal kontakte Forskerforbundet ang. dette.

