VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE
SUPPORTED EMPLOYMENT NORGE (SENO)
OSLO, 04.11.14 KL. 17.45 – 19.00

ÅRSMØTE I SUPPORTED EMPLOYMENT NORGE (SENO)
Saksliste til årsmøte i SENO 4. november 2014
1 Konstituering
1.1Godkjenning av innkalling og sakslisten
1.2Valg av møteleder
1.3Valg av referent
1.4Valg av to representanter som sammen med møteleder skal underskrive protokollen

1.5Valg av tellekorps

2 Årsberetninger
2.1Styrets årsberetning
2014
Fra sist årsmøte i Trondheim har styret i SENO avholdt 3 styremøter. Det er behandlet 23 saker samt eventueltpunkter. Styret har prioritert tid til
drøftinger rundt utarbeidelse av strategier for SENO inn i fremtiden. Det vil si visjon, langsiktige mål og satsningsområdet for SENO.
Ett har vært telefonmøte, de to resterende har vært styresamlinger i Oslo. I tillegg har tre styremedlemmer utarbeidet et rundskriv om SENO;
SENO – en sentral aktør i et inkluderende arbeidsliv. Rundskrivet ble sendt til regjeringen, politiske partier, arbeidstaker – og
arbeidsgiverorganisasjoner. Dette førte til at SENO ble invitert til statssekretær Torkil Åmland i arbeids- og sosialdepartementet i april. Her deltok
fire av styremedlemmene. Temaer som ble løftet opp; SE- metodikken som et godt virkemiddel for å få flere i arbeid, færre på trygd.
Konferansen gav oss et pent overskudd på 109.085 kr. Sammen med inntekter fra kontingenter er pengene med å drifte SENO.
I løpet av styreperioden har to av styremedlemmene søkt, og fått innvilget, permisjon i fra sine styreverv. I tillegg har 1.vara også valgt å søke
-og fått innvilget permisjon fra en fast styreplass.

Årsmøte 6.november 2013
Vervene for årsmøteperioden ble konstituert slik: Parentesen viser når den enkelte er på valg.
Leder:
Øyvind Haara
(2014)
Styremedlemmer:
Turid Bekkoset Sæther
(2014)
Grete Wangen
(2015)
Jan Ove Aslaksen
(2014)
Siw Furnes
(2015)
Blanka Støren Vaczy
(2015)
Kirsti Kildahl Johansen
(2015)
Styret konstituerte seg på følgende måte etter årsmøtet:
Øyvind Haara leder, Blanka Støren Vaczy nestleder, Turid Bekkoset Sæther sekretær, Kirsti Kildahl Johansen ansvarlig for websiden og sosiale
medier. Jan Ove Aslaksen kasserer, Siw Furnes styremedlem og Grete Wangen EUSE representant.
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Varamedlem 1:
Varamedlem 2:
Varamedlem 3:

Camilla Jorde
Brit H. H. Uthne
Alida G. Ramsø

(2014)
(2014)
(2014)

Revisor 1.:
Revisor 2.:

Jon Erik Finstad
Bente Lise Moe

(2015)
(2015)

Valgkomite: Kurt Helge Reitan (leder)
Bodil Krokan
Rannveig Forbord

(2015)
(2014)
(2014)

Styret har etterkommet virksomhetsplanen fra årsmøtet i SENO på følgende måte for 2014:
Fagorganisasjonen - SENO
Mål: SENO søker FARVE-midler
SENO søkte om FARVE-midler for 2014 – SENO – en nettbasert kompetansebase og en samlende organisasjon for Supported Employment i
Norge. Arbeids- og velferdsdirektoratet viser til søknad om prosjektmidler for 2014, og meddelte at søknaden ble avslått. I forbindelse med
utlysning av forsøksmidler for 2014 har FARVE mottatt 107 søknader. Søknadene er vurdert i henhold til utlysningsteksten, der altså SENO ikke
nådde opp.
Tilslutning til EUSE
Mål: SENO deltar aktivt i det europeiske SE-arbeidet gjennom EUSE.
Styremedlem Grete Wangen har deltatt på to EUSE møter. I tillegg har Blanka Støren Vaczy deltatt på ett møte.
SENO på sosiale medier
Mål: SENO er synlige og tilgjengelige på sosiale medier.
Styret har det siste året bestrebet seg for at medlemmene lettere skal kunne nå oss og hverandre. SENO bruker Facebook som arena for
medlemskontakt og spredning av relevant informasjon. Styret ønsker at Facebook-siden skal komplettere hjemmesiden. Styret har også
opprettet en gruppe på LinkedIn og ønsker at dette skal bli et levende forum for erfarings- og meningsutveksling rundt faget.
Mål: SENO bygger opp en ny hjemmeside som kilde til informasjon for våre medlemmer og plattform for markedsføring.
Årsmøte SENO 2014
- Side 3 av 6 -

seno.no
Styret har nådd målsettingen om en ny hjemmeside. www.seno.no . Hovedmålet med hjemmesiden er å spre informasjon fra styret til
medlemmene. I tillegg skal siden brukes til markedsføring av konferansen og andre arrangement. Et annet viktig moment med hjemmesiden er
å spre tips og ideer om faglitteratur.
Medlemmer
Mål: SENO øker volumet og utvider målgruppen for medlemskap
Styret jobber aktivt med å utvide medlemsmassen i organisasjonen til å omfatte alle som arbeider med inkludering av mennesker med nedsatt
arbeidsevne og med ulike bistandsbehov til å få og beholde jobb i det ordinære arbeidsliv. Dette arbeidet fortsetter.
Opplæring
Mål: SENO prioriterer opplæring i Supported Employment for jobbkonsulenter.
SENO har markedsført Høgskolen Oslo/Akershus (HIOA) sin videreutdanning i SE. For styret er det et ønske og mål at det gis et tilbud om en
grunnleggende opplæring i perspektiv, metodikk og modeller i Supported Employment.
Fagkonferanse
Mål: SENO arrangerer en årlig SE-konferanse
Også i år er SENO medarrangør for en felles fagkonferanse sammen med bransjeforeningen Attføringsbedriftene og ASVL. Styret ser det som
viktig og naturlig å ha en grundig evaluering i etterkant av nevnte felles konferanse for å se om det er grunnlag til å fortsette samarbeidet.
Styret ser det også som viktig å arrangere en årlig fagkonferanse som et samlingspunkt for våre medlemmer og andre interessenter til å møtes
for faglig påfyll, opplæring, informasjon og drøfting av fag og omkringliggende temaer knyttet til vårt arbeid. SENO ønsker at konferansen skal
ha et faglig innhold spisset mot SE og «place-then train» og at forelesere som hentes inn skal være profilerte fagpersoner innenfor disse
områdene.
Samarbeid med andre organisasjoner
Mål: SENO samarbeider med andre organisasjoner.
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SENO har i 2014 samarbeidet med andre organisasjoner og instanser slik som bransjeforeningen Attføringsbedriftene, ASVL, AFI,
arbeidsdirektoratet. Styret samarbeider med og har underskrevet en supportavtale med FunkWeb om den nye hjemmesiden www.seno.no
Styremedlemmer deltar også aktivt i fora for fagutveksling og fagutvikling, slik som Forum for Inkluderingskompetanse. SENO var også deltaker
da Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterte til idédugnad om arbeidsinkludering den 19. mars 2014 på Gardermoen Park Inn. Her deltok bl.a. AFI
(medarrangør) og flere utdanningsinstitusjoner.
SENO har også vært norsk støtteorganisasjon for et prosjekt som den spanske organisasjonen AESA skulle søke statlige midler til.
Dessverre fikk ASEA avslag på midler.
Høringsinstans
Mål: SENO uttaler seg i aktuelle høringer.
Det er styrets oppfatning at det er viktig for SENO å bruke sin høringsrett. Derfor leverte styret i 2014 høringsuttalelse til forslag om enklere
tiltakssystem tilpasset brukernes behov.

2.2Årsregnskap med revisors beretning
Årsregnskapet anbefales godkjent som foreningens årsregnskap for 2011/2012.
Balanse pr. 01.01.14 (se vedlegg 1)
Drifts resultat 2013 (se vedlegg 2)
Revisors beretning (se vedlegg 3)

3 Saker fra styret
1.1

Vedtektsendring § 5 Styret.
Styret ønsker å gå fra sju til fem representanter i styret.
Dette for å gjøre styret enda mer effektivt, men også av økonomiske hensyn.

1.2

For å få vedtektene i takt med SENOs nye faglige retning ønsker styret årsmøtes godkjenning for å en revisjon av
vedtektene.
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1.3

Styrets virksomhetsplan for 2015.

4 Innkomne forslag/saker
Det er ikke innkommet forslag eller saker til årsmøtet innen angitt frist.

5 Saker i følge vedtekter
5.1 Godkjenning av virksomhetsplan (se pkt. 3.3 Styrets virksomhetsplan for 2015)
5.2 Godkjenning av budsjett for 2014 (se vedlegg)

6 Valg v/leder av valgkomiteen
Valgkomiteens innstilling (se vedlegg)

6.1 Valg av leder
6.2 Valg av styrerepresentanter
6.3 Valg av vararepresentanter
6.4 Valg av revisorer
6.5 Valg til valgkomiteen
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