
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

1. Referat fra forrige møte 
Referat fra forrige møte er godkjent ved epostbehandling.  
 

2. Julekortaksjonen 
Kommunikasjonsplan og budskapsnotat legges til grunn ved 
gjennomføringen. Partene ønsker en oversikt over lokale tiltak. 
 
Ved senere aksjoner må vi sikre at vi har felles oppstartstidspunkt. 
 
Det er ulike oppfatninger om et kontantfritt samfunn. Denne aksjonen 
handler ikke om dette. Det er derfor viktig at budskapet i alle aktiviteter 
holdes i tråd med budskapsnotatet. 
 

3. Handlingsplan 2014 – 2016 
Utsendt skisse danner grunnlag for ny handlingsplan. NHO vil komme 
med et innspill rundt området "innkjøp". YS har hatt planen til høring 
hos sine lokale representanter. Dette ble godt mottatt.  
 
Endelig forslag til handlingsplan ferdiggjøres innen 10. desember og 
sendes ut på epost for behandling/godkjenning. 
 

4. Beslutningskart.  
Sekretariatets forslag til beslutningskart er vedtatt. 
 
  

Sak Møte SMSØ hos Unio, Stortingsgata 2, Oslo 
Dato 19.11.2013 kl 12.30 
Tilstede Hans Christian Holte, Skatteetaten 

Elisabeth Kristensen, YS 
Rolf Stangeland, Unio  
Ingebjørg Harto, NHO 
Jostein Hansen, NHO Reiseliv 
Siri Westgaard, KS  
Karl Børre Reite, sekretariatet  
Jon Arild Ruud, sekretariatet 

Forfall Trude Tinnlund, LO 
Jens Petter Hagen, Fellesforbundet 
Siri Wenche Nilsen, Finansdepartementet 

Referent Karl Børre Reite/Jon Arild Ruud 
Møteleder Hans Christian Holte 



 
 

 
 
 
 

5. Nytt fra sekretariatet 
a. Fellesmøte i nord 

Sekretariatet refererte fra møtet.  
SMSØ ønsker en oversikt over sekretariatets reiseaktivitet opp mot 
de lokale SMSØ, slik at de kan kommunisere med sine egne lokale 
representanter i for-/etterkant av møtene.. 

b. Spleiselaget, vgs. og ungdomsskole 
Sekretariatet orienterte om status på Spleiselaget. Fremdriften er i 
henhold til plan. Det ble lagt fram screenshots av foreløpig utgave av 
spillet for ungdomsskolen. 

c. Spaltister på nettsiden 
SMSØ vedtok forslaget om bruk av spaltister/intervjuer på smso.no. 
 

6. Promotering av SMSØ 
a. Det har kommet ønske fra flere fylker om å utvikle en "personlig 

promoteringspakke" med f.eks. brosjyrer, rollup, drops/sjokolade og 
mindre giveaways til bruk som dialogstartere i lokale aktiviteter. 
SMSØ ser behovet, men ønsker å prioritere utvikling av en felles 
informasjonsbase/brosjyre høyere. Den viktigste dialogstarteren er 
kunnskapen vår. Når det gjelder effekter, ønsker SMSØ i hovedsak at 
dette skal knyttes opp mot tiltakene våre. 

b. Hva trenger SMSØ? 
Lesbarheten av SMSØ 's logo har vært en utfordring i forbindelse 
med utarbeidelse av materiell til forskjellige tiltak. SMSØ vedtok å 
starte samtaler med et kommunikasjonsbyrå om redesign av logo. 
Det legges ikke opp til en dyptgripende prosess, men en justering av 
dagens logo. 
 
Det var enighet om at uttrykket "svart økonomi" er mer dekkende 
enn "svart arbeid", og at det kan være hensiktsmessig å forsøke å få 
dette inn i logo/statement. 
 

7. Årskonferanse 2014 
a. Det ble vedtatt å arbeide videre med denne rammen: 

i. Når: 27. – 28. mars, fra lunsj til lunsj 
ii. Sted: Møtesenteret i Kommunenes hus 

iii. Middag: Kommunenes hus eller Litteraturhuset 
iv. Overnatting: I nærliggende hotell 

 
Følgende punkter ble nevnt som aktuelle programposter på 
årskonferansen: 
- faglig påfyll 
- fakta/tall/undersøkelser 
- mulighet for særmøter for alle parter i forkant av årskonferansen, kl 
10.00 – 11.30, gjerne med en utfordring/problemstilling de kunne ta 
stilling til. 
 

  

http://www.samarbeidmotsvartokonomi.no/OmSMS%C3%98/Nyhetsarkiv/tabid/230/articleType/ArticleView/articleId/155/Inspirerende-samlingsdag-i-nord.aspx


 
 

 
 
 
 

 
8. Møteplan 2014 

a. Det ble gjort noen endringer i utsendt liste. Følgende datoer ble 
bestemt: 

i. 4. februar 13.00 – 15.00 
ii. 27. – 28. mars, lunsj til lunsj, årskonferanse.  

En times møte i forbindelse med årskonferansen 
iii. 14. mai 13.00 – 15.00 
iv. 8. – 9. september, reisemøte, alternativer Agder, Rogaland eller 

Troms 
v. 14. oktober 13.00 – 15.00 

vi. 26. november 13.00 – 15.00 
 

9. Eventuelt 
SMSØ var opptatt av å beholde møtene også som en arena for mer 
uformell erfaringsutveksling. Det bør settes av noe tid i møtene til dette. 

 
 

 
 

 
 
 

 
              
 
 

 


