Referat fra styremøte ROR 19.5.2015
Sted:

Grand hotell Åndalsnes

Dato:

19. mai 2015

Tid:

Kl 19:00-21:00

Til stede: Torgeir Dahl, Geir Inge Lien, Liv Husby, Oddbjørn Vassli, Britt Rakvåg Roald
Forfall: Bernhard Riksfjord

Saker til behandling
Sak 19/15

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat fra styremøte og 24. april 2015

Vedtak:
Styret godkjenner innkalling, saksliste og referat fra styremøte 24. april 2015

Sak 20/15

Informasjon fra daglig leder




Møte med ungdomsrådene
Vedtekter og organisering av ROR – plan for høsten 2015 (muntlig i møtet)
Felles barnevernsvakt – RORs rolle i det videre arbeidet

Vedtak:





Styret ser positivt på å være medarrangør sammen med Fylkesmannen på
møte med ungdomsrådene i ROR-kommunene.
Styret ber daglig leder forberede diskusjonsnotat som kan benyttes i
medlemsmøtene høsten 2015. Diskusjonen skal ende ut i forslag til
vedtektsendringer, samt forslag til endret organisering av ROR.
Felles barnevernsvakt utredes nå gjennom det ordinære
barnevernssamarbeidet mellom Aukra, Midsund, Eide og Molde, med Molde
kommune som vertskommune. Utredningen legges frem til informasjon i
styret og medlemsmøtet i ROR.
Romsdal Regionråd, Torget 4, 6413 Molde
e-post: Brittrr@romsdalregionrad.no
Telefon: +47 41 55 28 03

Sak 21/15

Ansettelse av prosjektrådgiver (unntatt off.)

Vedtak:



Sak 22/15

Styret ber daglig leder effektuerer ansettelse av prosjektrådgiver slik man ble
enig om i styremøtet.
Ansettelsen offentliggjøres når begge parter har akseptert ansettelsen.

Økonomisk status pr mai 2015

Vedtak:
Styret tar orientering om økonomisk status, slik den var fremlagt i møtet, til
orientering.

Sak 23/15

Sykehussaken
Oppfølging fra sist styremøte – omtale av styreleder i ROR i Tidens Krav.

Vedtak:
Styret i ROR ber daglig leder og styreleder jobbe videre med saken ut fra diskusjonen
i styremøtet.

Sak 24/15

Lønnsjustering daglig leder
Vedtak: Daglig leders lønn justeres med virkning fra 1. mai 2015.

Sak 25/15

Eventuelt – ingen saker var meldt inn.

Torgeir Dahl (sign)

Britt Rakvåg Roald (sign)

Styreleder

Daglig leder
Romsdal Regionråd, Torget 4, 6413 Molde
e-post: Brittrr@romsdalregionrad.no
Telefon: +47 41 55 28 03

