Referat
Styremøte Gjenvinning Østfold – 08. november 2018

Tilstede:
Forfall:

Rita Heide Eggen, Reija Anneli Santala, Jørn Christen Johnsen, Dag
Frode Naper Høston, Aina Elstad Stensgård, Trond Åge Langvik, René
Jønnvoll, Mona Nilsen
Tyra Risnes

Sted:

Østfoldforskning

Referent:

Nettverkskoordinator Mona Nilsen, 12.november 2018

Dagsorden
1. Velkommen til vårt nye medlem Glemmen videregående skole. Heine Bjørk Kristiansen,
Studieansvarlig TIP, vil kort presentere skolen samt formidle noen av deres ønsker til
nettverket.
2. Referat fra forrige styremøte v/ Mona
3. Status v/ Mona
4. Nettverksmøte 6.desember
a. Status og tydelig bestilling til innledere
5. Oversikt over relevante nettverk i Østfold v/ Mona og Tyra (se vedlegg)
6. Gjenvinningsbransjen og utdanning
7. Referat fra styremøte NSSØ v/ Rita/Reija
8. Eventuelt

Sak
1.

2.
2.

Beskrivelse

Ansvarlig

Velkommen til vårt nye medlem Glemmen videregående skole!
Heine Bjørk Kristiansen, Glemmen videregående skole, studieansvarlig for
utdanningsprogrammet Teknikk og industriell produksjon (TIP)
presenterte skolen, fagutdanningen og skolens forventninger til
nettverket. Skolen ønsker å bruke nettverket til å etablere samarbeid med
bedrifter, lage felles møteplasser, skape aktiviteter sammen, og
rekruttering. Det er foreløpig få lærlinger, og det er sterkt ønskelig at
bedrifter innenfor gjenvinningsbransjen kommer på besøk til skolen for å
formidle. Heine understreket at det å bedre fagets omdømme også var
viktig. Se for øvrig vedlegg med kopi av Heines lysark.
Referat fra forrige styremøte 7.9.18
Referatet ble godkjent.

Status
Mona orienterte kort om status og gjennomførte aktiviteter.
•

«Historien om Gjenvinning Østfold»
o Arbeidet med denne pågår nå. Det er også viktig å
formidle forskjellen på nettverkene Gjenvinning Østfold
og NSSØ.
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Mona/Trond
Åge

•

•

•

•

4.

5

Medlemsbesøk
o Mona har vært i kontakt med alle medlemmene. Det kan
synes som om dialogen med medlemmene gir mer energi
til nettverket, og at det har startet noen gode prosesser.
Mona understreket videre betydningen av at nettverket
må være tydelige på hvilke behov nettverket kan dekke
for medlemmene.
Kompetansemeglerrollen
o Mona har brukt en del tid på å sette seg inn i hva
kompetansemegling innebærer, og hvordan rollen kan
fylles gjennom arbeidet som nettverkskoordinator. Mona
påpekte at dette er en vanskelig og tidkrevende oppgave
som det er utfordrende å formidle. Det er også vanskelig
fordi noen bedrifter ønsker å benytte Østfoldforskning i
prosjekter. Trond Åge har ikke ressurser til sin
kompetansemeglerrolle.
o Styret mener at det er brukt en del ressurser på
kompetansemegling gjennom noen år uten resultat, og at
nettverket bør vurdere å trekke seg ut av ordningen.
Mona
o Mona kontakter kompetansemeglingsansvarlig Synnøve
Rubach for å diskutere status og veien videre.
Mona
Publisering nettside og sosiale medier
o Det publiseres stadig saker, og nettverkets kanaler i
sosiale medier er aktive.
Mona
Mona deltok på møte med fagansvarlige innenfor TIP på en
samling for de videregående skolene i Østfold. Hun presenterte
nettverket, og det er flere videregående skoler som vurderer
medlemskap. Mona følger opp disse samt Glemmen videregående
skole.

Nettverksmøte 6. desember på Refsnes Gods
Pr 8/11 er det 18 påmeldte til nettverkstreffet. Mona kontakter de som
har meldt seg på nettverkstreffet ved å trykke «Skal» på Facebookarrangementet. Mona følger også opp de som har trykket «Interessert».

Mona

Styret er opptatt av å komme med en tydelig bestilling til innlederne
Thomas Mørck og Karsten Butenschøn. Særlig til sistnevnte er det viktig at
bestillingen er tydelig. Temaet vi ønsker skal ha fokus er behandlingstid
søknader, forutsigbar saksbehandling, FMVAs rolle og ressurser, avklarte
forventninger til søknadsprosessen, hva betyr Viken for FMVA m.m.
Styret ble enige om at Rita og Mona jobber fram en tydelig bestilling til
FMVA.

Mona/Rita

Oversikt over relevante nettverk i Østfold v/ Mona og Tyra
På forrige styremøte ble det kort diskutert at det er mange nettverk i
Østfold, og det ble besluttet å lage en oversikt over nettverkene med
fokus på hva som skiller nettverkene, og hvem som er målgruppen for de
ulike nettverkene. Skissen ble sendt styret sammen med
møteinnkallingen.
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Siden Tyra ikke deltok på styremøte tas saken opp på neste styremøte.
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Gjenvinningsbransjen og utdanning
Se pkt 1.

7.

Referat fra styremøte NSSØ

Mona/Tyra

Rita orienterte kort fra siste styremøte i NSSØ. Referatet var enda ikke
sendt ut. Reija nevnte at fokuset i NSSØ den siste tiden har vært å ansette
en daglig leder. Ansettelsessaken er i sluttfasen.
SIRKEL-treffene NSSØ arrangerer er bra i følge Rita, og hun oppfordret
flere til å delta på disse.

8.

Eventuelt
Det er ikke fastsatt noe nytt styremøte før jul. Mona fikk derfor i oppgave
å finne en dato som kunne passe flest mulig uken etter nettverkstreffet.
Mona lager en Doodle med forslag til møtetidspunkt.
Monas oppdrag som nettverkskoordinator utgår i henhold til avtalen
31.12.18.
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Mona

