EKSTRAORDINÆRT LS
14.09.2018
REFERAT

Tid og sted: Møtet ble holdt over appear.in/forbundet 14.09.18, kl. 10.00-10:50.
Til stede:
Ingvild Yrke (leder), Andreas Eggesvik (nestleder), Marte Holm Simonsen
(Osloforbundet), Merete Endresen (Trondheimsforbundet), Torkil Hvidsten
(generalsekretær).
Per Høyland var til stede for å orientere rundt saken om sin permisjonssøknad.
Forfall:

Ingvil Enoksen (Osloforbundet), Marianne Meling-Kvamsøe
(Stavangerforbundet), Regine Aspmo Kjærran (Tromsøforbundet), Torun
Bjørgo (Trondheimsforbundet)

Ikke møtt:

Edel-Marie Haukland (Bergensforbundet) og Eilif Tanberg (Osloforbundet)

Godkjenning av innkalling
Torkil redegjorde for hvordan omstendighetene rundt møtet gjorde at sakspapirene ble sendt
ut først dagen i forveien.
Vedtak:
Innkallingen ble godkjent.
Enstemmig vedtatt

Valg av ordstyrer og referent
Ingvild ble valgt til ordstyrer.
Torkil ble valgt til referent.

Søknad om permisjon/oppsigelse fra Per Høyland
Torkil innledet til saken:
Per har fått tilbud om – og takket ja til – et års vikariat Den europeiske
romfartsorganisasjonen (ESA). Han begynner der allerede 1. november.
Pers kontrakt utløper i utgangspunktet 31.07.20. Han har søkt om ett års permisjon i perioden
01.11.18-31.10.19. I henhold til arbeidskontrakten har Per tre måneders oppsigelstid. Torkil
har akseptert oppsigelse eller permisjon med siste arbeidsdag 31. oktober.
Torkil understreket at Per har opptrådt veldig ryddig i denne prosessen: Han har ikke søkt
vikariatet, men ble kontaktet av ESA. Han fikk tilbudet om kvelden 6. september og varslet
Torkil dagen etter. Per fikk frist til morgenen fredag 14. september med å bestemme seg, og
ga endelig beskjed 13. september.
Per presenterte saken fra sitt perspektiv og svarte på spørsmål fra landsstyret før han forlot
møtet når LS diskuterte og gikk til vedtak på permisjonssøknaden. Landsstyret ga uttrykk for
at det er veldig synd at Per ikke skal jobbe i Forbundet det neste året, men hadde stor
forståelse for at det var vanskelig å si nei til denne muligheten.

Innstilling til vedtak fra sakspapirene:
Per Høyland innvilges permisjon fra sin stilling som organisasjonsutvikler i perioden 01.11.18-31.10.19.
Høyland må senest 01.09.19 gi NKS beskjed dersom han ønsker å komme tilbake til stillingen.
For permisjonsperioden lyses det ut et vikariat med mulighet for forlengelse. Se vedlegg for utlysningstekst.
Generalsekretær leder ansettelsesprosessen. Landsstyret foretar ansettelse så raskt som mulig.

Landsstyret diskuterte innstillingen, og særlig hvorvidt det var formålstjenlig å innvilge
permisjon eller ikke. Landsstyret fant konsensus rundt at det var ønskelig å innvilge dette.
Endringsforslag:
Forslag fra Andreas:
Høyland må senest 01.08.19 gi NKS beskjed dersom han ønsker å komme tilbake til
stillingen.
Enstemmig vedtatt.
Forslag fra Torkil:
Legge til setningen «Det er en fordel om du ikke i tillegg er en racer på internasjonal
romfartspolitikk» i utlystningsteksten.
Vedtatt med 3 stemmer for, 1 stemme mot.
Forslag fra Torkil:
Generalsekretær leder ansettelsesprosessen, i samarbeid med Per, Andreas og Marte.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Per Høyland innvilges permisjon fra sin stilling som organisasjonsutvikler i perioden
01.11.18-31.10.19.
Høyland må senest 01.08.19 gi NKS beskjed dersom han ønsker å komme tilbake til stillingen.
For permisjonsperioden lyses det ut et vikariat med mulighet for forlengelse. Se vedlegg for
utlysningstekst.
Generalsekretær leder ansettelsesprosessen, i samarbeid med Per, Andreas og Marte.
Landsstyret foretar ansettelse så raskt som mulig.
Enstemmig vedtatt

Oslo, 14.09.18
Torkil Hvidsten

Godkjent i landsstyret 24.09.2018

