
Protokoll fra styremøte 2/21

Organisasjon Studieforbundet Funkis

Møtenummer 2/21

Dato 1. februar 2021

Tidspunkt 18:00 - 19:00

Sted Elektronisk

Behandlingsmåte Styremøte

Til stede

Jakob Thor E Holmgard, Styrets leder

Eva Høili, Styrets nestleder

Mille Plassgård Falstad, Styremedlem

Svein Bjarne Holmen, Styremedlem

Øystein Hvenekilde Fylling, Styremedlem

Elin Sollid, Styremedlem ansatte

Marianne Ween, Daglig leder

Forfall

Kari Helene Johansen, Varamedlem

Bente Mjåtveit, Varamedlem

Sak 10 Godkjenning av innkalling og agenda Agenda

Sentralstyrets leder ønsket velkommen, og orienterte om bakgrunnen for dette ekstra møtet. 
Generalsekretær Marianne Ween har sagt opp for å gå over i ny stilling. Det var derfor viktig å treffes 
raskt for å komme igang med rekruttering.

Vedtak
Innkalling og agenda ble godkjent, styret er vedtaksdyktig, og møtet ble satt.

Sak 11 Protokoll 1-21 leggers fram i neste møte Styreprotokoll

Protokoll fra forrige møte ligger til signering i Styreplan.

Vedtak
Godkjenning av protokoll 1-21 legges til møte 3-21

Sak 12 Ansettelse av ny generalsekretær Diskusjon

Som tidligere meddelt har Marianne Ween sagt opp sin stilling som generalsekretær. Hun har 3 mndr 
oppsigelse og har sin siste arbeidsdag 26. april.

Prosessen vedrørende rekruttering av ny generalsekretær kan i hovedsak gjennomføres på 2 måter:

1: Sentralstyret forestår og gjennomfører utlysing, rekruttering og ansettelse selv.

2: Sentralstyret engasjerer et rekrutteringsbyrå til å håndtere rekrutteringsprosessen. Sentralstyret 
ansetter etter innstilling.
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Kort og konkret mener jeg at en rekrutteringsprosess er komplisert og resurskrevende og jeg mener at 
sentralstyret i Studieforbundet Funkis ikke har den nødvendige kunnskap, kompetanse og tid til å 
gjennomføre en slik rekrutteringsprosessen på en god, trygg og transparent måte. 

Jeg innstiller derfor på at sentralstyret engasjerer et eksternt rekrutteringsbyrå til å håndtere 
rekrutteringsprosessen av ny generalsekretær. 

Bruk av rekrutteringsbyrå har en kostnadsside. Rekrutteringsbyråer tar normalt en prosentandel av 
lønnen til den nyansatte første året, eller en avtalt fastpris. I Norge ligger denne prosentandelen vanligvis 
på 15 - 30%.

I tillegg til saksframstillingen har de ansatte in Funkis levert et notat med ønsker angående ny 
generalsekretær.

Det ble forslått av rekrutteringsbyrået også kan hente inn ønsker og synspunkter fra andre 
organisasjonsledd og medlemmer.

Generalsekretær oppfordres til å lage en oversikt over nødvendig kompetanse, oppgaver som er 
særskilte for Funkis, samt informasjon om representasjon og samarbeidsforhold. Hun tar ansvar for at 
nødvendige fullmakter overføres slik styret bestemmer det.

Styret diskuterte også hvordan eventuell periode uten generalsekretær kan håndteres, men kommer 
tilbake til dette når det er klart hvor lang perioden blir.

Vedtak

Sentralstyret nedsetter et ansettelsesutvalg bestående av leder, nestleder og en ansatt 
representant, som velges av og blant de ansatte snarest mulig. Ansettelsesutvalget er ansvarlig 
for gjennomføring av rekrutteringen på vegne av sentralstyret.
Sentralstyret engasjerer et eksternt rekrutteringsbyrå til å håndtere rekrutteringsprosessen. Det 
innhentes tilbud fra to rekrutteringsbyråer: Habberstad og Hodejegerne.
Det byrået som får oppdraget presenterer sin metodikk med forslag til prosess for 
ansettelsesutvalget. 
Valg av byrå gjøres av sentralstyret etter innstilling fra ansettelsesutvalget.
Det forventes at rekrutteringsbyrået har hele prosessen med jobbanalyse, annonsering & søk, 
administrasjon av søknader, seleksjon, intervjuer, testing, bakgrunnssjekk, innstilling, det formelle 
rundt ansettelse, oppfølging og onboarding. 
Byrået holder ansettelsesutvalget orientert underveis.
Det er sentralstyret som endelig ansetter ny generalsekretær etter innstilling fra 
ansettelsesutvalget.
Sentralstyret har som målsetting at en ny generalsekretær bør være på plass til 1. juli, alternativt 
1. august.

Sak 13 Eventuelt Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.
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Sted:

Dato:
   

Jakob Thor E Holmgard
Styrets leder
 

Eva Høili
Styrets nestleder
 

Mille Plassgård Falstad
Styremedlem
 

  

Svein Bjarne Holmen
Styremedlem
 

Øystein Hvenekilde Fylling
Styremedlem
 

Elin Sollid
Styremedlem ansatte
 

participantid:289520

Signert 12.02.21 av Holmgard, 
Jacob Thor Einar med BankID.

participantid:289524

Signert 21.02.21 av Høili, Eva 
med BankID.

participantid:289522

Signert 01.03.21 av Falstad, 
Mille Plassgård med BankID.

participantid:289521

Signert 13.02.21 av Holmen, 
Svein Bjarne med BankID.

participantid:289525

Signert 15.03.21 av FYLLING, 
ØYSTEIN HVENEKILDE med 
BankID.

participantid:289523

Signert 16.02.21 av Sollid, Elin 
med BankID.


	Protokoll fra styremøte 2/21
	Sak 10 Godkjenning av innkalling og agenda
	Vedtak

	Sak 11 Protokoll 1-21 leggers fram i neste møte
	Vedtak

	Sak 12 Ansettelse av ny generalsekretær
	Vedtak

	Sak 13 Eventuelt


