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1. Referat fra forrige møte
Referatet ble godkjent. Presentasjon fra Kjetil Staalesen er ikke
vedlagt referatet. Presentasjonen var i hovedsak hentet fra NHO
Reiselivs rapport om "En kontantfri bransje".
2. Presentasjon av nye medlemmer
Trude Tinnlund, LO, Siri Wenche Nilsen, Finansdepartementet og
Hans Christian Holte, Skatteetaten, ble ønsket velkommen.
3. Is i magen, evaluering av sommerens aktivitet
"Is i magen" var en støtteaktivitet til Handlehvitt-kampanjen. Det
er delt ut is og gjennomført quiz over hele landet . Det har
kommet inn ca 900 svar på konkurransen, og 240 innspill til
hvordan SMSØ bør jobbe videre. Det fungerer godt å tilby
aktivitetspakker til fylkene.
Et kort sammendrag av innspillene:
 Generell informasjon om emnet
 Info til ungdom
 Gjør som nå
 Si hva man taper ved å handle svart
 Økonomiopplæring til ungom, lærlinger etc
 Gå foran med et godt eksempel
4. Kampanjeaktivitet; Bruk kort! November/desember 2013
Det var et betydelig ønske om sterk innsats mot næringer med
høy kontantandel ( bilpleie, frisør, servering) – arbeidet med tiltak
for økt kortbruk fortsetter.

5. Spleiselaget, ny versjon
Det ble gitt en kort orientering om pågående arbeid – grundigere
informasjon blir gitt på reisemøtet til SMSØ Sør-Trøndelag 21.22.10.
6. Finn.no
En mulig kobling mellom finn.no og firmasjekken på
Handlehvitt.no ble presentert. Saken tas opp på et senere møte
som en del av vurderingen om handlehvitt.no skal bestå som eget
nettsted.
7. Handle hvitt i 2014
Handle hvitt-kampanjen avsluttes i sin nåværende form ved
nyttår.
Videreføring av Handlehvitt.no ble diskutert, uten at det kom til
noen konklusjon. Sekretariatet skal arbeide fram et forslag som
legges fram i neste møte.
8. Spleiselaget lærling, har vi lykkes?
Vi har fortsatt et stykke å gå her. Opplegget er godt forankret, men
tas i liten grad i bruk i bedrift. Det er likevel positivt at flere
bedrifter melder inn at de snakker med lærlingene om
konsekvenser av svart arbeid, men at de da benytter sitt eget
opplegg. Vi arbeider videre med å få bedrifter til å ta i bruk
vårt/sitt eget opplegg, samtidig som vi ser på behov for endringer
i opplegget og innsalget.
9. Hva ønsker den enkelte organisasjon å få ut av samarbeidet i
de kommende 2 år?
Det ble en kommentarrunde hvor svært meget var felles for alle
organisasjoner:
 Barn og unge har høyt fokus
 Vil bekjempe useriøsitet med kunnskapsformidling
o Sammenhenger og drivere
 Innkjøp seiler opp som et område vi bør ha fokus på.
o SMSØ skal ikke være i førersetet, men skal/bør
være en aktiv pådriver
 Kontinuitet
 Hvorfor møter vi bare 40.000 elever pr år i Spleiselaget?
o Et årskull er 60.000
 Arbeidet bør være relevant for medlemmene
 Mer informasjonsflyt mellom sentralt og lokalt
 Kontroll og forebygging; hånd i hånd
 Få andre myndigheter på banen
 Videreføre dagens strategier

10. Sekretariatssamling oktober 2013
15.-16.10 samles alle sekretariatene i de regionale SMSØ.
11. Neste møte
21.-22.10 holdes årets reisemøte hos SMSØ Sør-Trøndelag i
Trondheim. Nærmere informasjon sendes ut fra sekretariatet.
12. Eventuelt.
Ingen saker.

