
P R O T O K O L L 
 
fra NOFS’ ledergruppes möte i Geneve onsdag 15. mai 2013 kl. 20.00. 
 
Tilstede fra ledergruppen: Jarkko Eloranta, Annika Strandhäll, Annelie Nordström, John 
Leirvaag, Berit Müllerström, Heike Erkers og Dennis Kristensen. 
Övrige tilstede: Dan Nielsen, Hanna-Mari Anttila-Kvåle, Frede Gydesen, Maria Östberg-
Svanelind, Karin Brunzell, Åsa Thörnlund, Anders Jonsson, Berit Asker, Ulrika Frykskog og 
Kjartan Lund. 
 
Fölgende forslag til dagsorden var sendt ut: 
 

1. Åpning 
2. Godkjenning av dagsorden. 
3. Protokoll fra foregående möte. (15.04.13)  
4. Nominering av visepresident i EPSU. 
5. Viktige saker til PSIs styremöte. 
6. Eventuelt 
7. Neste möte. 
8. Mötets avslutning. 

 
1. Åpning 

 
Jarkko Eloranta åpnet mötet og önsket deltakerne velkommen. 
 
      2. Godkjenning av dagsorden 
 
Ledergruppens vedtak: Dagsorden ble godkjent.  
 
      3. Protokoll fra möte 15. april 2013 
 
Ledergruppens vedtak: Protokollen ble godkjent uten endringer. 
 

4. Nominering av visepresident i EPSU. 
 
Ledergruppens vedtak: Annelie Nordström nomineres til ny visepresident i EPSU etter Jaana 
Leitinen-Pesola 
 

5. Viktige saker til PSIs styremöte. 
 
Jarkko Eloranta startet med å orientere om situasjonen rundt den tidligere generalsekretären, 
Peter Waldorff. Ledergruppen var enig om å avvente diskusjonen på styremötet og väre 
forberedt på å delta i debatten. 
 
Forberedelsesgruppen hadde i tillegg prioritert to saker på dagsorden som särlig viktige; 
 

 Membership and Affiliation Strategy Working Group (MASWG) 
 Priorities for 2013 and beyond 

 
Membership and Affiliation Strategy Working Group (MASWG) 



 
Arbeidsgruppen hadde hatt möte samme dag og Annika Strandhäll og Dan Nielsen rapporterte 
fra mötet. Gruppen skal fortsette sitt arbeid fram mot styrkomiteens möte i november, men det 
kommer allerede nå forslag om å öke kontingenten med 2 cent pr medlem i 2014 og 
ytterligere 2 cent pr medlem i 2015. 
 
Ledergruppen var enig om å stötte forslaget om ökning for 2014, men vil vente med ökningen 
for 2015 til vi ser at alle betaler det de skal for 2014. 
 
Priorities for 2013 and beyond. 
 
Ledergruppen var enig om at vi fra NOFS’ side legger fram fölgende synspunkter; 

 Vi vil ha en fortsatt satsing på kampanjen for offentlige tjenester av god kvalitet. 
 Vi önsker et ökt fokus på arbeidslöshet og å skape flere arbeidsplasser. 
 Kampen mot fattigdom prioriteres höyere. 
 Rekruttering og organisering må også gis höyere prioritet. 
 Fokuset på sektorarbeidet prioriteres ned. 

 
NOFS mener at disse fire områdene er de kongressen besluttet skulle väre de viktigste 
områdene for PSI i perioden 2013-2017 og det er derfor nödvendig at disse prioriteres både i 
2013 og i årene framover. 
 
Forberedelsesgruppen hadde utarbeidet en lang rekke konkrete endringsforslag til dokumentet 
«Priorities for 2013 and beyond». Disse endringsforslagene oversendes PSIs sekretariat som 
konkrete endringsforslag fra den nordiske valgkretsen. 
 
Övrige saker NOFS vil ta opp under PSIs styremöte; 
 

 Det er nödvendig med dektakelse fra involverte forbund i arbeidet med å utvikle nye 
retningslinjer for det faglige utviklingsarbeidet. Det er viktig at PSI oppfyller sine 
administrative forpliktelser overfor giverorganisasjonene (rapporter, regnskap osv). 

 Protokollene. Protokollene fra mötene i styret för og etter kongressen i Durban er dels 
feilaktige og dels mangelfulle. NOFS vil ta opp dette under behandlingen av 
protokollene. Det samme gjelder protokollen fra styrkomiteens möte 25. februar 2013. 
Der har NOFS sekretariat i tillegg sendt inn en skriftlig kommentar. 

 
6. Eventuelt 

 
Ingen saker ble behandlet under dette punktet. 
 

7. Neste möte. 
 
Ledergruppens vedtak: Neste möte holdes i Helsinki 12. september kl. 09.00 
 

8. Mötets avslutning. 
 
Jarkko Eloranta takket deltakerne for innsatsen og hevet mötet kl. 21.30. 
 
 
 



Ved protokollen:   Justert: 
 
 
 
Kjartan Lund    Jarkko Eloranta 
 
 


