Referat fra møte i RAG for alor Norge
Tid/sted; Akan lokaler den 2.05.2018
Tilstede: Hasle, Einar, Nina, Paul, Åsa og Ingunn

Saker:
1. gjennomgang av referat fra nettmøte den 15.02.2018
2. Hovedsakene;
- gjennomgang av mandat og Kriteriene. Mandat for nå «RAG for
alor Norge» ble godkjent med de endringene og forslagene som
framkom i møte. Mandatet legges på intranett, samt sendes sammen
med referatet. Kriteriene ble justert og oppdatert.
- sammenfatningen av stasjonsarbeidet ved alor Norge samlingen
2018. Vi gikk gjennom oppsummeringen og aktuelle områder blir ført
inn i handlingsplanen. Her gjengis kort noen innspill og synspunkter
under hvert av de enkelte områdene;
Målgruppe: det er mange om beinet innen dette området og feltet.
Viktig framover å holde alor som alor, da ingen andre har det!!
Rekruttering: gjøre alor kjent via bedrifter, NAV samarbeid, info
om alor i NAV sitt info brev (Paul) nevnte NAV arbeidslivssenter i
Møre og Romasdal – han sender oss nyhetsbrevet hvor alor er nevnt).
Rekruttering er et området som allerede er tatt inn handlingsplanen, hva en kan gjøre nasjonalt, regionalt og lokalt. Dette kan
videreutvikles.
Form og metodikk: fremme delingskultur, å få deltakerne til å dele,
variert – er det noe mer vi kan dele nettverkene imellom? Noe mer å
legge på intranett, filmer, etc. Skal vi samle inn og legge ut –
Avtrykk: bedriften kultur er av stor betydning for hvilke avtrykk som
er naturlige, vil noen eksempler på dette vær nyttig?
Trepartssamarbeid: Arbeidstilsynet, NAV og BHT (Stamina) har
årlige møter – noe for oss????????
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→flere av disse områdene er naturlige å belyse ved kommende alor
Norge samling, og er også tema ønsket av deltakerne.
3. status alor Norge samlingen 2019.
alor Agder er vertskap og samlingen arrangeres ved Bystranda hotell
i Kristiansand den 18. og 19. juni, til det nette kostnad av 2300,- som
inkl overnatting, lokaliteter, lunsjer, og middag på kvelden
4. Gjennomgang og oppdatering av Handlingsplanen.
Oppdateringene ses i planen, som legges tilgjengelig på intranett
5.
6. Møteplan 2018/2019. RAG får fortatt være i Akans lokaler, men
Akan vil fra august flytte til Dronningensgate. Følgende møtedatoer
er satt:
14.09.2018 kl 09-13.30 i Oslo, Akans lokaler
29.01.2019, nettmøte?!
17.06.2019, kl 14-16.30 i Kristiansand
7. Evt.
- Flere nettverk på gang? KoRus Nord er på gli og Åsa tar ny
kontakt med Øystein Gravrok (med utgangspunkt i Mo i Rana).
KoRus øst får ny leder og vi bør muligens ta ny kontakt?
- Intranett - justering/oppdatering. Da vi har bestemt å legge flere
dokumenter tilgjengelig på intranett er det behov for noen endringer.
Einar legger til rette for tre områder;
A. obligatorisk materiale
B. referat
C. kunnskapsbank
Det som legges ut må være «core stoff» - altså helt viktig nødvendig.
Dette tas opp og belyses ved alor Norge,
- GDPR, er utsatt til 1.07.2018

I pennen av Ingunn 11.05.2018

