LOs barne- og familieorganisasjon

Protokoll for sentralstyremøte nr. 2/20, 26.mars 2020, på epost
Følgende saker er behandlet:
12/2/20 Avlyse arrangementer
13/2/20 Ansettelse av vikar (orientering)
14/2/20 Fullmakt til administrasjonen

12/2/20 Avlysning av arrangementer
I forbindelse med koronasituasjonen er det innført forbud mot å avholde arrangementer, jf
smittevernloven. Alle arrangementer i Framfylkingen må derfor avlyses fram til høsten 2020.
Innstilling: Alle arrangementer i Framfylkingen avlyses. Dette gjelder arrangementer før
1.8.2020. Nye vurderinger gjøres etter 1.8.2020.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
13/2/20 Ansettelse av vikar
Administrasjonen har mottatt 11 søknader og avholdt 7 intervjuer.
Vi hadde håpet å kunne nøye oss med å intervjue maks fire kandidater, men disse syv leverte så gode
søknader og vi måtte nesten ta dem inn og snakke med dem.
I stillingsutvalget, som består av generalsekretær Tonje Tovik og tillitsvalgt/klubbleder Birgitte Kalvik,
har vi litt forskjellige rangeringer av kandidatene, men det er ikke verre enn at alle er gode
kandidater og vil kunne gå fint inn i stillingen og i administrasjonen.
Litt om de vi har intervjuet:
En har fagbrev i kontor og administrasjon
En har stor kunnskap om å arbeide med støtteordninger og fond
En er en av våre egne
En har både administrativ erfaring og nettverksarbeid
To har erfaring fra politikk ; AUF, Sosialistisk Ungdom og en fra FN-sambandet
Tre har flerkulturell bakgrunn og den ene har erfaring fra internasjonalt arbeid
En har arkivfaglig bakgrunn
Vi har et luksusproblem, syv gode kandidater, noen helt perfekte.
Grunnen til at vi falt ned på de vi innstiller er at de gjorde et ekstra godt intervju, har både de
formelle og uformelle kvalifikasjoner vi er ute etter.

Stillingsutvalget i samråd med ledelsen er enig om at det nå innstilles på to kandidater i
vektet rekkefølge. Kortlisten består av 1 kvinne og 1 mann.

Kandidat 1 er en ressurs med sin kontorfaglige utdanning i regnskap og administrasjon, han
har erfaring med internasjonalt arbeid og organisering av nettverk/konferanser. Hans
bakgrunn er også at han er flyktning fra Jemen og er engasjert i frivillig arbeid i Norge bl.a.
som initiativtaker for aktivtetstiltak for familier med flyktningebakgrunn i Oslo fortiden. Han
er ledig og kan starte raskt, han har fått gode referanser.
Kandidat 2 har en annen bakgrunn med oppvekst i Oslo og tilværelse med småbarnsfamilie.
Hun har de kvalifikasjoner vi har etterspurt med sitt fagbrev i kontor og administrasjon og har
vært læring i HK sin administrasjon. Hun viste stor forståelse og kunnskap for
stillingsinnholdet, og en iver for å ta fatt på oppgaver og tilegne seg ny kompetanse. Hun er
fortiden i serviceyrket men er ledig for oppdrag og gjorde et særdeles godt inntrykk.
Med så jevnt rangering i stillingsutvalget ble hensynet til kjønnsbalanse viktig. Dersom
kandidat 1. ikke tar imot tilbudet vil tilbudet gå til kandidat 2.
Administrasjonen har fattet følgende vedtak:
«Saeed Altahami ansettes som vikar som organisasjonsmedarbeider i ett år, med mulighet til
forlengelse. Tiltredelse skjer fra den dato sekretariatet bestemmer.»
Saeed Altahami har takket ja til tilbudet og vil ansettes med startdato 4.mai så sant
coronasituasjonen tillater dette.
Innstilling: Tas til orientering
Vedtak: Innstillingen tas til orientering
14/2/20 Fullmakt
For å sikre at driften i organisasjonen ivaretas er det viktig å gi nødvendige fullmakter til de
som i denne perioden har grunnlag til å fatte vedtak. Det vil ikke være mulig å samle
sentralstyret på ubestemt tid.
Innstilling: Administrasjonen gis fullmakt til å fatte de nødvendige vedtak for å sikre
organisasjonenes drift. Fullmakten gjelder frem til 1.8.2020. Alle vedtak skal protokolleres,
og sendes Sentralstyret til orientering.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Protokoll ferdigstilt 26.3.20 ved Tonje Tovik

