
Forslag til endringer i Arbeidsprogrammet

F1 -  Endre
Forslagsstiller - Sven Kjetil Brekne, Hyperion Vest

Gjelder: Rekruttering og inkludering, linje 21-22

Endre fra: «Samtidig skal det ses på muligheter for å gjøre Hyperion til en mer
mangfoldig organisasjon.»

Endre til: «Samtidig skal på muligheter for å gjøre Hyperion til en mer mangfoldig
organisasjon utredes.»

Begrunnelse: Originalteksten har svakt budskap.

Innstilling: Innstilt avvist (0-4-1)

F2 - Legge til
Forslagsstiller - Erik Lervåg, HordaLAN Dataforening

Gjelder: Nytt kapittel under linje 77

Legge til: «Hyperion skal aktivt arbeide for å fremskaffe/avtale nye
støtteordninger for medlemsforeningene sine, som de tidligere har gjort med
Hyperfondet. De skal også sikre at informasjon om støtteordningene når ut til alle
medlemsforeningene, og at søknadskriteriene er enkle og oppnåelige.

Hyperion sentralt skal også søke på og viderefordele til lokale/regionale ledd
støtteordninger som kun sentralledd i nasjonale organisasjoner kan søke på.»

Begrunnelse: Sentralt bør fokusere på å skaffe medlemsforeningene sine bedre
økonomiske muligheter til å drive aktivitet/prosjekt.

Innstilling: Innstilt avvist til fordel for F4 (0-5-0)

F3 - Legge til



Forslagsstiller - Vetle Viggen, Hyperion Øst

Gjelder: Rekruttering og inkludering, tredje avsnitt, linje 30

Legge til: «Bruke digitale plattformer i rekruttering og inkludering»

Begrunnelse: Ønsker å i større grad prioritere en digital platform. Rekruttering og
inkludering i Arbeidsprogrammet nevner ikke noe om å fremme agendaen vår via
digitale platformer. Mens min forståelse av dette er at det skyldes at
arbeuidsprogrammet ønsker å ikke bli for plitsettende for oss, syntes jeg fremdeles
at dette på en måte burde holdes i tankene for agendaen vår på en logisk måte.
Jeg ønsker å invitere til debatt om hvordan digitale platformer kan mer aktivt
brukes for dette. Jeg foreslår å legge til en setning på 30 som sier "Gjerne ved
bruk av digitale platformer." så det nevnt i programmet for ordens skyld.

Innstilling: Innstilt avvist (0-5-0)

F4 - Legge til
Forslagsstiller - Redaksjonskomiteen

Gjelder: Nytt kapittel under linje 77

Legge til: «Hyperion skal arbeide for å finne nye støtteordninger for
medlemsforeningene sine. Informasjon om støtteordningene skal nå ut til alle
medlemsforeningene, og søknadskriteriene må være så enkle og oppnåelige som
mulig.»

Begrunnelse: Sentralt bør fokusere på å skaffe medlemsforeningene sine bedre
økonomiske muligheter til å drive aktivitet/prosjekt.

Innstilling: Innstilt vedtatt (4-0-1)


