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1. Referat fra forrige møte
Referatet ble godkjent med et tillegg i punkt 9 om å videreføre
dagens strategier. Oppdatert referat er lagt ut på www.smso.no .
2. Oppsummering fra besøket i Trondheim
Å besøke fylkesleddene er en nyttig og viktig motivasjonsfaktor
for alle parter. Vi bør fortsatt ha et slikt reisemøte i året.
3. Handle hvitt. Hva gjør vi videre med nettsiden.
Forslaget ligger vedlagt referatet. Det kom innspill på at det er
mulig å legge inn mer informasjon i Handle hvitt, f.eks "hva koster
en hvit arbeidstime". Når vi viderefører siden må vi også sikre oss
at vi har ressurser til oppdatering.
Vedtak:
Sekretariatets forslag ble godkjent.
4. Bruk kort i desember
Oppdatert forslag ble delt ut på møtet og ligger vedlagt referatet.
Det kom innspill på tekst og begrepsbruk, tone of voice (positiv),
struktur (en eller flere utgaver) samt bruk av sosiale medier.
Sekretariatet utarbeider et forslag som tar høyde for innspillene.
Vedtak:
Et nytt forslag sendes ut til godkjenning.
5. Første skisse til ny handlingsplan
Skissen ble lagt frem og ligger vedlagt referatet.
LO støttet hovedtrekkene i skissen, men var opptatt av
synligheten til SMSØ. LO ønsket videre å løfte blikket og bl.a foreta
en gjennomgang av virkemidlene som finnes, slik at vi kan gi
innspill om regelverk og være rådgivende.

Unio var noe usikre på om det er nødvendig at SMSØ er synlig, så
lenge tiltakene er synlige og fungerer.
NHO ønsket å ta skissen tilbake til representantene i
fylkesleddene for innspill og ønsket videre å få inn
privatmarkedet og innkjøp (off/privat) i innledningen. NHO
bemerket videre at arbeidet i SMSØ bygger på konsensus og at en
del regelverksutvikling erfaringsmessig passer bedre i andre fora.
Fellesforbundet og YS spilte inn behovet for en strategi for sosiale
medier.
Sekretariatet utarbeider et nytt forslag som tar høyde for
innspillene.
Vedtak:

En ny skisse sendes ut for godkjenning

6. Eventuelt
Det ble gitt en kort informasjon fra en samling for de lokale
sekretariatene. YS og Unio redegjorde for videre arbeid med
bredere representasjon i fylkene, motivasjonsarbeid og
forankring i tilknytning til dette.
Det ble vedtatt å legge ut e-postadresser til medlemmene i SMSØ
sentralt på www.smso.no .

