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Tid

I tidsrommet: 0900-1100

Sted:

Teams

1. Konstituering:
1.1 Deltakere
Teams

Forfall/ikke møtt

Rolf W. Figenschou
Kari Berg
Iqbal Singh Virdee
Trond Klevjer
Charanjit Singh Jhutti
Trond Nilsen
Nils Otto Pleym
John Ragnar Hørthe (Styreweb)
1.2 Godkjenning av møteinnkalling
Godkjent
1.3 Godkjenning av referat
Godkjent

2. Styresaker
2.1 Sak 07/21 Gjennomgang Styreweb
Styret har invitert tidligere styremedlem John Ragnar til å dra oss igjennom styreweb og noen av de
muligheter som finner der.
Styreweb ble besluttet benyttet for å få bedre oversikt over hvem som var/er medlemmer av MTF. Det
var en stor jobb å få «vasket» de listene som eksisterte. Med god hjelp ble våre medlemmer lagt inn i
styreweb. Det andre som var viktig var å få en historisk oversikt over de avtaler som MTF har inngått
opp igjennom tidene.
JRH dro oss gjennom noen av styrewebs muligheter. Herunder medlemsregisteret, taushetserklæringer,
avtaler samt hvor vi får «hjelp». Oppfordret oss til å benytte undervisningsvideoene som er tilgjengelig
under hjelp fanen. De er gode og kan gjøre oss i stand til å røkte medlemmene av MTF på en
tilfredsstillende måte.
Styret var svært godt fornøyd med gjennomgangen til JRH og takket han for all informasjon og støtte.
Iqbal har nå hovedansvaret for styreweb og websiden og vil trekke inn hjelp fra de andre i styret ved
behov.
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2.2 Sak 08/21 Medusa
Styret har fått en henvendelse fra Medusa angående «Når brytes CE merking». Styreleder foreslår at vi
tar en diskusjon rundt dette samt inviterer Medusa forvaltningsråd til et felles møte der vi ser på
samarbeid mellom MTF og Medusa.
Styret besluttet å invitere medlemmer av Medusas forvaltningsråd til fysisk møte. RWF sender formell
invitasjon til Thomas Herland om møte i Oslo 12.november kl 1300.
2.3 Sak 09/21 Epost SPAM
Styreleder ser med bekymring på «falske» eposter med betalingsoppfordringer inn mot MTF. Ønsker at
styret tar en diskusjon rundt dette tema.
Styreleder oppfordret styret til å «passe på» angående falske eposter. Styret tok dette til etterretning.

2.4 Sak 10/21 Oppfølging av møte med utdanningsrådet (UR)
Oppfølging av møtet med UR og status så langt. KB og TK informerer om deres kontakt med Danmark
og Sverige.
KB har snakket med Danmark. Det ser ut som at de har de samme utfordringene som vi i Norge har.
Hun vil fortsette å undersøke hva Danskene gjør og ikke gjør.
TK har snakket med Sverige. Har vært i kontakt med SAMTIT og Svensk MTF. Vanskelig å få kontakt
med Svensk MTF men fikk svar fra de der de ønsker et Teams møte med oss.
Vi ønsker et møte med begge søsterforeningene angående ulike problemstillinger i forhold til utdanning
og tidsskrift.
Styret besluttet å invitere begge foreningene til et Teamsmøte. Styret ønsker å forberede seg til et slikt
Teams møte med våre naboer som kan gjennomføres i Q1 2022.
KB og TK holder forbindelsen med våre søsterorganisasjoner i Danmark og Sverige.

2.5 Neste sak 11/21
Neste møte: 12 november Oslo.

Rolf W Figenschou
Styreleder

Nils Otto Pleym
Sekretær

