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1. Referat fra forrige møte
Referatet ble godkjent.
2. Ny representant fra Fellesforbundet
Jens-Petter Hagen, rådgiver i Fellesforbundet, er ny fast
representant for Fellesforbundet i SMSØ.
3. Dagens gjest; Lasse Tenden NHO Service. Om svart renhold,
antatt omfang og konsekvens. Hva gjøres i
bransjesammenheng?
Tenden holdt et engasjerende innlegg om situasjonen og
utfordringene bransjen står ovenfor. Foilene fra hans innlegg
følger som vedlegg til dette referatet.
4. Holdningskonferansen og Årskonferansen
Holdningskonferansen kunne med fordel hatt bredere deltagelse
fra partene, men kolliderte med andre arrangement. Viktig med
nyheter (gjerne landsundersøkelser, splittet regionalt). Fokus bør
være sterkere hva som er budskapet. Usikkert om
Holdningskonferansen skal arrangeres i samme form på et senere
tidspunkt.
Årskonferansen er viktig for det regionale ledd, som i tillegg til
kunnskapsformidling også bidrar til nettverksbygging. God
tilbakemelding på årets konferanse. Viktig å motivere til innsats
regionalt.
5. Handlingsplan 2013 – 2014.
Handlingsplanen kommer opp som tema på neste møte med
forslag til noen (mindre) endringer. Verd å merke seg at dette er
en dynamisk plan.

6. Handle hvitt i 2013
a. 12 regionale SMSØ skal delta på boligmesser.
b. Kvitteringskampanje, sekretariatet jobber videre med
dette, kommer tilbake på neste møte med mere
informasjon
c. Avisbilag, sekretariatet jobber videre med dette, og sjekker
ut mulighetene med de enkelte partene i samarbeidet.
Partenes respektive informasjonsavdelingene tas med på
råd.
7. Bransjesatsing/kontanthandel
Kontanthandelprosjektet i Skatteetaten videreføres gjennom
samarbeid med bl.a. NHO Reiseliv og Bilbransjeforbundet.
8. Spleiselaget lærling
Samarbeidet med opplæringskontorene må videreføres og
styrkes. Likeledes er det viktig med oppdaterte lærlingepermer
for hvert fylke og hvert fag.
9. Nytt fra sekretariatet
a. Spleiselaget Regnskap og Regnskapsprisen
Regnskapsprisen skal hete "Spleiselagets regnskapspris".
Viktig å få frem hvem som står bak prisen.
b. Restaurantrapport fra SMSØ Oslo og Akershus
Rapporten ble utdelt.
c. Kronikk i nord
Et eksmpel til ettfølgelse.
d. Status Spleiselaget
Utgår.
10. Møteplan 2013
Møte 12.3. kl 0900- 1200
Møte 30.5. kl 1330- 1530
11. Eventuelt
Ingen saker.
Neste møte avholdes i Oslo, hos YS, den 12.3. kl 0900

