
 

REFERAT FRA STYREMØTE 27. JANUAR 2020 

TILSTEDE:  

Medlemmer:  Odd Aksland, Siv Wiken, Per Bjørn Holm- 
Varsi, Hanne Bertnes Norli og Eirik Strand 

Adm.:    Olov Grøtting.    
 

 

Sak 01/20          Referat fra styremøte 4. desember  2019 

  Vedtak: Referatet ble godkjent. 

 

Sak 2/20 Økonomirapport/foreløpig regnskap 2019 

  Vedtak: Økonomirapport/foreløpig regnskap 2019 tas til orientering 

 

Sak 3/20           Budsjett 2020 

Det har vært bedre resultat enn budsjettert flere år, noe som gjør at man har 

disponibel egenkapital. Det er ikke et mål for organisasjonen å bygge 

egenkapital utover en liten buffer.  

Styret kan derfor bevilge penger til spesifiserte prosjekter utenom ordinær 

budsjettbehandling.  

  Vedtak: Framlagte forslag til Budsjett 2020 vedtas. 

 

 



 

Sak 4/20 Generalforsamling  og medlemsmøte 

  Generalforsamlingen avholdes 2. april.  

Innspill til medlemsmøtet:  

• Strategiseminaret senere i dag kan gi naturlige tema for dette møtet. 

• Ønsker å diskutere hva vi har behov for å samarbeide om, av ordinære 

ting. 

• Kompetanseløft for sjåfører: 

o Felles prosjekt? 

o Mange av medlemmene har gjort mye – eks. Kolumbus og 

Oppland 

o Det skjer endringer innen skoleskyss, kan komme 

kompetansekrav 

o Digitalisering  

o Kundefokus. Sjåførens rolle i møtet med kunden. 

o Kulturforståelse for sjåførens rolle 

• Hvordan samhandler vi? 

o Samhandlingsekspert – som kan inspirere til samhandling.  

• Mennesket i mobiliteten – også forslag til gjennomgående tema i 2020 

• Kommunene har helt andre forventninger til selskapene i forhold til 

avvik. Hva trenges for å følge opp? 

Sjekke ut:  

• Hva er status i samferdselsdepartementet for krav til opplæring for 

taxisjåfører?    

 

Sak 5/20 Eventuelt 

- Brusselrepresentant 

o Annabelle Huet, overtar for Ingrid i Brussel 

o Saker i Brussel: 

 European Green Deal, der Kollektivtrafikken ikke har fått 

god nok plass som en del av løsningen. 

- Politikeropplæring 



 

o AKT – har laget en presentasjon som de ønsker å dele med de andre. 

Innholdet justeres ut fra lokale forhold.  

o Kollektivtrafikkforeningen lager en nasjonal innledning på 3-4 foiler. 

 

- Turen til Finnmark i september 

o Sted: Kirkenes. 

o Dato– 9. og 10. september – lunsj til lunsj.  

o Styremøte om morgenen 9. september – styret ankommer kvelden 

i forveien.  

o Det jobbes med to forskjellige overnattingssteder. Snelandia og 

sekretariatet tar avgjørelse sammen. 

 

Oslo, 30.01.2020 

Olov Grøtting 
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