
 

 

Protokoll 
FO-STUDENTENES SST-MØTE 

DATO: 16.-17. februar 2019 

Møtested: Mariboesgate 13, 6.etg 

 

TIDSRAMME 

09:00-18:00 Lørdag 16. februar 

09:00-16:00 Søndag 17. februar 

 

 

 

 

Sentralstyret (SST) 2019 

 

Leder 
Kristin Aldridge 41 28 76 07 Send mail 

 

Nestleder 
Raheel Syed 

98 06 67 62 
Send mail 

 

Studentrepresentant i 

Profesjonsrådet for 

Barnevernspedagoger  

Allan Melby 
90 02 89 39 

Send mail   

 

Studentrepresentant i  

Profesjonsrådet for  

Sosionomer 

Geirr Berthinsen 
907 06 114 

Send mail 

 

Studentrepresentant i  

Profesjonsrådet for  

Vernepleiere 

Michael Ouren 
98 81 56 18 

Send mail 

Studentrepresentant for 

Velferdsvitere 
Ask Nødtveidt Kase 

472 89 374 
Send mail  
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mailto:sosionom@fostudentene.no
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FRA FO: 

Studentrådgiver Mari Lilleng 909 46 910 mari@fo.no 

 

 

 

SST - sak 15/19  Konstituering 

 

a. Møteleder 

 

VEDTAK 

Kristin Aldridge 

 

 

b. Referent 

 

VEDTAK 

Mari Lilleng 

 

 

 c. Suppleringsvalg 

Ask Nødtvedt Kase er innstilt av valgkomiteen som ny velferdsviterrepresentant 

til SST. Møtestart er tre uker etter at vervet ble offentliggjort på nett og på mail 

til alle studentmedlemmer som tar arbeids- og velferdsfag. SST kan dermed 

supplere seg i henhold til vedtektene § 8.1 «Ved frafall i profesjonsrådene og 

Velferdsviterutvalget skal personlig vara inntre som ny representant i SST. 

Dersom vara ikke er valgt, eller vara trekker seg, kan SST supplere seg selv frem 

til neste landsting. (…) SST plikter å kunngjøre ledige plasser i SST via mail til 

lokallagene og oppslag via FO-Studentenes nettsider i minimum tre uker før en 

representant velges».  

 

 

VEDTAK 

SST supplerer seg med Ask Nødtvedt Kase som velferdsviterrepresentant i SST. 

Vedtaket er enstemmig.  

 

 

 

SST - sak 16/19  Godkjenninger 

 

a. Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

VEDTAK 

Vi legger til punkt c. «suppleringsvalg» for å kunne gjennomføre valg av 

velferdsviterrepresentant til SST under sak 15/19 Konstituering. Innkalling og 

saksliste godkjennes med tilleggssak. 

 

 

b. Godkjenning av protokoll 

 

VEDTAK 

Protokoll fra SST-møte 25.-27. januar 2019 godkjennes. 

 

 

c. Godkjenning av tidsplan for møtet 

 

mailto:mari@fo.no


 

 

VEDTAK 

Tidsplanen godkjennes. 

 

 

d. Permisjonssøknad 

Det har kommet inn to permisjonssøknader for møtet. En fra Raheel Syed som 

søker permisjon for hele møtet, og en fra Michael Ouren som søker permisjon 

lørdag 16. februar fra 11:40 til 18:00 og som ønsker å delta på resten av møtet 

via Skype. 

 

VEDTAK 

SST godkjenner permisjonssøknad fra Raheel Syed for hele møtet. 

SST godkjenner permisjonssøknad fra Michael Ouren på lørdagen fra 11:40 til 

18:00. 

 

 

SST - sak 17/19  Orienteringer 

 

Representanter sender inn en punktliste til protokoll i tillegg til en muntlig orientering. Listen 

sendes sekretær som fører dette i protokoll. 

  

 

a) Profesjonsrådet for vernepleiere (PRV) 

Michael Ouren 

 

Artikkelsamling Redaktør Rolf Magnus Grung kommer 

• Snakket gjennom hvilken artikler og hvem som er forfatter og hva som er 

planen. Det var også snakk om hvordan man skal presentere dette på en ok 

måte første dag på Landsmøte. Noe som ikke er så tørt, men viser samhold hos 

profesjonene. 

 

Rethos (Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene) 

• Man er redd for at det blir for ulikt opplegg på hvert eneste 

utdanningsplass. At hver eneste utdanningssted skaper en egen vri og 

praksisplasser tenker det blir vanskelig å skille vernepleiere fra de 

ulike utdanningstedene. 

• ¨Samarbeid med tverrfaglighet¨? Dette er bare et eksempel hvor det fra 

NTNU ikke blir lagt opp godt nok, det er for upresist. ( Lar det seg 

sjekkes opp om man har bedre tverrfaglighet samarbeid i andre 

universiteter?) 

• Mye store ord, men mye som fanges opp av det gamle, men de har prøvd 

å gi en mer spiss kompetanse, ved å formulere seg mye bedre. 

Problemet blir om det lar seg gjøre og nå alle målene, i løpet av 3 år, 

veldig ambisiøst og vil utdanningstedene fokusere like godt på alle 

punktene, eller vil man begrense noen av målene? 

• Det er en gruppe som skal evaluere 4 år, med tanke på tilbakemeldinger 

fra universitetet og praksissteder 



 

 

 

Postkort/ kravkort, samarbeid med NFU og SOR 

 

• Bruke til å legge ut på facebook og Instagram. Instagram kan du bruke 

forsiden. Facebook kan du bruke forsiden som bilde og teksten bak som tekst 

under bilde (link til artikkel): https://www.fo.no/getfile.php/1311792-

1548957814/Dokumenter/FO%20mener/Brosjyrer/Kravkort%20-

%20lovfest%20vernepleiere.pdf  

• En annen ting vi kan fokusere på er Vernepleiere for 1 uke eller 1 måned, via 

kompetanseprofiler og hva vi kan jobbe med? Bare lett sånn ¨Visste du at du 

kan jobbe med demens på grunn av disse grunnene ?¨ Også kunne vi gjort det 

samme for Barnevern, sosionom og velferdsvitere på en eller annen måte? 

 

Temainnleder med Jens Petter Gitelsen , NFU leder 

• Diskusjon og debatt om tema selvbestemmelse og bruk av makt og tvang i 

profesjonen. Spørsmål om hva vilje er og hvordan bidra til et sterkere 

samarbeid med bruker/pårørende og ansatte. Tolga saken var bakgrunnen, med 

tanke på vergemål. 

 
b) Profesjonsrådet for barnevernspedagoger (PRB)  

Allan Melby 

 

RETHOS. Hva skjer med RETHOS når/hvis integrert master blir utdanningen for 

barnevern? Ble diskutert. 
 

Den femårige integrerte masteren i barnevern, som starter opp som prøveprosjekt i 

august 2019, ble gått igjennom. Debatten var preget av hvordan de 

barnevernspedagogene som ikke har master skal bli ivaretatt i arbeidslivet i fremtiden, 

og hvordan sosionomene i barnevernet vil bli ivaretatt og møtt når de i utgangspunktet 

blir uteksaminert med bachelor. Det ble også snakket om hva FO i utgangspunktet 

mener om et femårig løp og hvordan vi skal jobbe med dette fremover.  

Vi diskuterte oppbyggingen av masterutdanningen i Agder. De legger opp til praksis 

hvert år.  

 

Første året er i stor grad dannelse av barnevernsarbeidere, andre året går på 

relasjonsferdigheter, tredje året på språk og skriftlighet mens fjerde året fokuserer på 

samarbeid. Siste året er refleksjon og forskning.  

 

De har lagt opp til en mentorordning som er en viktig del av utdanningen. Hva den 

innebærer og hvilke positive virkninger den kan ha med seg, så vel som utfordringer 

ble drøftet. Vi vet for eksempel ikke om det stilles noen krav til denne veilederen. 

Artikkelsamling som skal presenteres på landsmøtet ble gått igjennom i detalj. 

Forfattere, utforming og tematikk ble klargjort. 

 

Helsetilsynets rapport om 106 barnevernssaker som har blitt behandlet i 

fylkesnemnda ble gått igjennom av Mari, som jobber i helsetilsynet og er en del av 

profesjonsrådet. 

 

https://www.fo.no/getfile.php/1311792-1548957814/Dokumenter/FO%20mener/Brosjyrer/Kravkort%20-%20lovfest%20vernepleiere.pdf
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https://www.fo.no/getfile.php/1311792-1548957814/Dokumenter/FO%20mener/Brosjyrer/Kravkort%20-%20lovfest%20vernepleiere.pdf


 

 

Rolleavklaring til studentrepresentanten ble diskutert.  

Det ble snakket om FO som profesjonsforbund og fagforening. Forskjeller og likheter, 

og hvorfor det er viktig at vi frontes som begge deler. 

 

Stortingsvedtaket som avviste forslaget om autorisasjon ble snakket om. Stortinget 

har avslått forslaget fordi det ikke kan bli en del av helsepersonelloven slik lovverket 

er i dag. Dette er noe FO burde jobbe mer med videre.  

 

Bufdir har bestilt en rapport om adopsjon som tiltak i barnevernet. Rapporten viser at 

adopsjon er lite brukt i Norge, og vi hadde en diskusjon om hvorfor det er sånn. Vi 

snakket blant annet om modeller i Danmark og USA. 

 

Det har vært noen søknader om medlemskap fra yrkesutøvere med annen utdanning 

enn den FO i utgangspunktet organiserer. Vi hadde en debatt om svakheter og styrker 

ved å akseptere yrkesgrupper som har en annen bakgrunn enn oss, men som jobber 

tett på arbeidsplasser vi organiserer. 

 

 
c) Profesjonsrådet for sosionomer (PRS) 

Geirr Berthinsen 

 

Jeg kunne ikke delta på profesjonsrådet pga. obligatorisk undervisning. 

 

Tatt fra referatet: 

Hovedfokuset denne gang var forberedelse til landsmøtet i november. De jobbet med 

prinsipprogrammet og de jobbet med «Sosionomboka» som skal gis ut da. 

 

 
d) Leder 

Kristin Aldridge 

 

Media  

Siden sist SSTmøte har vi fått ut noen artikler i media – fontene og Khrono. Khrono 

er en avis som tar for seg saker i universitets- og høgskolesektoren.  

Jeg hadde første kronikkinnlegg ute i spalten Fontene har opprettet i forkant av 

Landsmøtet. Tematikken var hvilken plass FO-Studentene skal ha i den nye 

organiseringen.  

 

Vi fått ut en artikkel om internasjonal studentmobilisering og hvilke krav som stilles 

til oss som fremtidige yrkesutøvere av systemkompetanse. Debattinnlegget har fått et 

«motsvar» fra en barnevernspedagogstudent som setter lys på viktigheten av 

utenlandsopphold.  

 

 

Representasjon 

Jeg har deltatt på NOKUTs konferanse om utdanningsledelse der det blant annet var 

fokus på hvordan studentevauleringer skal brukes i utdanningsløpene, og hvor viktige 

disse er i utviklingen av kvalitet i utdanningene. 

 

På konferansen fikk jeg kontakt med leder for sykepleierforbundet og nestleder i 

NITOstudentene. Begge organisasjonene ønsker samarbeid, spesielt knyttet til 

praksis. I tillegg er NSO – Norsk Studentorganisasjon svært åpne for å samarbeide om 



 

 

de sakene som omhandler oss, for eksempel studenthelse, universell utforming og 

praksis i utdanningene.   

 

Oppfølging  

Jeg har hatt skypesamtale med HIOF og UIA. Punkter fra samtalen tas opp under sak 

om oppfølging av lokallag.  

 

Det har vært overlapp med kontrollkomiteen. De uttrykker blant annet ønske om 

klargjøring rundt hva slags rolle de skal ha mot årsmøte og revidering av vedtektene. 

Tematikkene er planlagt tatt opp igjen nærmere sommeren.  

 

 
e) Nestleder 

Raheel Syed 

 

Ingen ting til orientering. 

 

 
f) Studentrådgiver 

Mari Lilleng 

 

Nye nettsider 

Nettsiden er lansert. Jeg har tatt med meg innspillene fra forrige SST-møte og 

tilpasset den etter SST sine ønsker så langt det lar seg gjøre. Jeg har også oppdatert 

lenkene og informasjonen om FO-Studentene på Facebooksiden vår, slik at man 

kommer inn på nettsiden gjennom Facebook. 

 

LO Studentforum 

«LO Studentforum» er i gang. Dette pilotprosjektet tester ut et nytt samarbeidsforum 

mellom LO forbund som skal gjøre det lettere å drive aktivitet på tvers av forbundene. 

Det er nylig vedtatt et budsjett i LOs sekretariat som gir ca. 140 000 kr til hvert av 

studiestedene som blir med i prosjektet. LOs ungdomssekretærer i fylkene blir 

ansvarlig for å følge opp prosjektet og aktiviteten. Jeg har vært i kontakt med Munir 

Jaber, studentrådgiver i LO. Munir har etterspurt kontaktinfo til lokallagene som blir 

med i forsøksprosjektet «LO Studentforum» og en avklaring av hvilke studenter vi 

kan verve på de aktuelle studiestedene. Det er fire av seks studiesteder der vi har 

lokallag: HVL Bergen, NTNU Trondheim, UiA og Høgskolen i Volda. 

 

I praksis betyr «LO Studentforum» at våre lokallag får et nytt sted å søke midler til 

aktivitet. Det vil bli utarbeidet en egen logo for «LO-Studentene» og en «LO-

Studentene»-brosjyre med info om forbundene og en generell innmelding (der 

medlemmet enten spesifiserer forbund selv eller fordeles automatisk) som skal brukes 

ved fellesarrangementer. Det blir åpning for at forbundene får stå med egne stands og 

reklamere for seg selv under selve arrangementet, men vi bruker en felles profil utad i 

markedsføringen av arrangementet. I forkant av alle samarbeid må vi avklare hvem 

som verver hvilke studenter, da noen forbund har overlappende medlemmer. Det skal 

ikke forekomme krangling om medlemmer på stand eller under arrangementer, og vi 

skal ikke snakke noen andre forbund ned. «LO Studentforum» er nå også tatt inn 

under «LO for alle» som er LOs prosjekt for å rekruttere flere medlemmer med 

høyere utdanning. Det betyr at studentinnsatsen til LO blir koordinert og ytterligere 

styrket. 

 



 

 

Høringssvar om tildeling av utdanningsstøtte for 2019/2020 

Jeg har skrevet utkast til høringssvar på høring om tildeling av utdanningsstøtte for 

2019/2020. Utkastet baserte seg på innspill og ønsker om vinklinger fra SST under 

forrige SST-møte. Utkastet ble godkjent av SST før jeg sendte det inn. Høringssvaret 

er publisert på våre nettsider og delt på facebook etter ønske fra SST. 

 

LO Favør 

Jeg var på møte med Marianne Solberg, FOs nestleder, og Tom Hannestad og tre av 

hans kollegaer fra Sparebank 1. Dette var et innspillsmøte til hvordan Sparebank 1 

kan videreutvikle LO Favør for å bli endre bedre og mer målrettet for 

studentmedlemmer i forbundene.  

 

De ønsket å vite hvilke kanaler vi når medlemmer med informasjon igjennom. Vi 

spilte inn at mail er lite hensiktsmessig, mens facebook er en bedre kanal.  

 

De ønsket å vite om det er fordeler vi kunne tenke oss eller som vi ikke er fornøyde 

med. Vi spilte inn at vi er fornøyde med forsikringene, men at vi gjerne kunne hatt 

tilbud på flyttebil, flyttevask, frisør, data, mobil og nettbrett, kino og bowling, samt 

bedre fordeler for å etablere seg på boligmarkedet.  

 

De ønsket å vite hvordan vi kan samarbeide bedre for å synliggjøre fordelene 

gjennom LO Favør. Vi spilte inn at vi ønsker markedsføringskampanjer, en egen 

studentbrosjyre om studentfordelene i LO Favør, samarbeid om å stå på stand under 

studiestart og skolering av fylkesavdelingenes tillitsvalgte.  

 

De ønsket seg i tillegg at de kan få stå på stand under våre konferanser, samt at de kan 

få sende ut questback om hva studentene ønsker seg fra dem under en av våre 

samlinger. Vi har gitt positive signaler til dette.  

 

Videre vil Sparebank 1 gjennomgå innspillene fra møtet og bestemme seg for hva de 

skal fokusere på og gjennomføre. 

 

Støttekomiteen for Vest-Sahara 

Jeg har vært i kontakt med Støttekomiteen for Vest-Sahara over mail og telefon. Jeg 

har videreformidlet at vi har fire forslag til hva vi ser for oss i et samarbeid, nå som de 

er vårt solidaritetsprosjekt: 

• De inviteres til å gjeste våre arrangementer 

• Det utarbeides et «Takkekort» som lokallagene våre kan bruke til å donere 

penger til dere i innlederes navn, i stedet for å gi blomster til innledere på 

temakvelder og konferanser 

• Vi inkluderer støttekomiteen i vår markedsføringsplan. 

• Sentralstyret fremmer forslag om at støttekomiteen skal få gjeste og holde 

appell på Fos landsmøte i november 2019. 

Erik Hagen, daglig leder i støttekomiteen, er svært positiv til dette samarbeidet. Han 

har gitt klarsignal om at de holder av datoene for våre arrangementer og landsmøtet. 

Han bidrar også med utformingen av kampanjebilder og «takkekortet». 

 

Etter en uformell prat med Marianne Solberg, nestleder i FO, ble jeg gjort 

oppmerksom på at de legger appell-kabalen til landsmøtet allerede nå. Jeg har derfor 



 

 

sendt inn en forespørsel på vegne av sentralstyret om at de ønsker at Støttekomiteen 

for Vest-Sahara skal få gjeste landsmøtet og holde appell.  

 

Kontrollkomiteen 

Kristin og jeg har hatt overlappingsmøte med den nye kontrollkomiteen. Her ble 

håndboken for kontrollkomiteens arbeid presentert, og erfaringer fra fjoråret ble delt. 

 

Rekrutteringsmateriell til studiestart 

Jeg har deltatt i møte mellom Margrethe Lied, leder av forbundskontorets avdeling for 

medlemsservice, og Carl-Richard Hollekim, rekvisittansvarlig i FO, og Torny 

Syversen fra vår leverandør av markedsføringsrekvisitter Access & Daylight. Jeg har 

bedt om tilbud på hettegensere. Jeg har fått tilbud som vil bli gjennomgått når vi 

diskuterer budsjett. 

 

LOs sentrale ungdomsutvalg 

14. februar var jeg på møte i LOs sentrale ungdomsutvalg. Der satte vi programmet 

for student- og ungdomskonferansen 29.-31. mars. Vi la en plan for gjennomføring av 

lærling patruljen og vi gjennomgikk rekrutteringstall. Vi må alle bli flinkere på 

rekruttering og medlemsbevaring, men FO er blant de beste.  

 
 

VEDTAK 

Tas til orientering 

 

 

 

SST - sak 18/19   Handlingsplan   

 
Saksbehandler: Kristin 

Saksfremlegg: I forrige møte ble handlingsplanen gjennomgått og det ble skissert opp noen 

hovedprioriteringer. Raheel og Mari fikk i oppgave å lage et utkast til markedsføringsplan 

som vil bli presentert på møtet. Vi har også begynt på samarbeid med andre organisasjoner. 

Alle bes forberede seg på å presentere forslag til samarbeid dersom de kjenner til 

organisasjoner som det kan være hensiktsmessig å samarbeide med. Studentmagasinet vil 

også planlegges nærmere på dette møtet. Vi skal videre knytte punktene i handlingsplanen 

opp mot mer konkrete tiltak og initiativer, og vi vil se planen i lys av politisk program og 

hvilke saker vi vil ha særlig fokus på i året som kommer. 

 

 

VEDTAK 
 

Årets vervekampanje blir todelt. Den ene delen er en kampanje der vi trekker fem vinnere 

blant nye medlemmer og dem som har vervet nye medlemmer. Vervepremiene er Mocca 

Master, nettbrett, gavekort, Chome Cast, Headset. Premiene har et samlet budjsett på 10 000 

kr. Den andre kampanjen er en konkurranse mellom lokallagene der det lokallaget som verver 

flest (prosentvis av organisasjonspotensialet sitt) vinner 25 000 kroner til en sosial eller faglig 

aktivitet som de velger selv. Det settes vilkår om at pengene skal brukes på en felles aktivitet 

som alle i lokallagsstyret får være med på. Kristin utarbeider retningslinjer for 

gjennomførelsen og sender til Mari. Mari skriver kampanjene inn i rundskriv om 

stuentrekruttering til fylkesavdelingene.  

 

Vi arrangerer to facebookkampanjer som fremmer medlemsfordelene våre. Den første går fra 

1. mars til 1. april. Den andre går fra 1. august til 1. oktober. Raheel og Mari utarbeider 

kampanjen.  



 

 

 

Vi arrangerer trekning av påskeegg blant nye medlemmer og ververe. Mari og Raheel 

utformer kampanjen.  

 

SST har gått igjennom tidligere studentmagasin og ideer for Studentmagasinet 2019 er 

oversendt Mari. Geirr bistår i arbeidet med utformingen.  

 

Vi lager en sak som omhandler hva vi har fått gjennomslag for i de nye retningslinjene for 

helse- og sosialfagutdanninger, som utarbeides i sommer og presenteres rundt studiestart. Ask 

og Mari er ansvarlige for dette.  

 

Ferdighetstrening tas opp som en sak/kronikk i Fontene. Ask og Kristin er hovedansvarlig for 

dette, og det gjennomføres til høsten. 

 

Vest-Sahara er invitert til LLK. Vi har to forslag til «takkebrev» som sendes til Erik Hagen. 

Støttekomiteen får velge mellom disse. Takkebrevet sendes lokallagene når det er ferdig.  

 

 

 

 

SST - sak 19/19   Oppfølging av lokallag   

 
Saksbehandler: Kristin 

Saksfremlegg: På forrige møte fordelte vi lokallagene slik at alle lokallagene har en i SST 

som følger dem opp. Alle skal ha kontaktet sine lokallag og etterspurt oppdatert informasjon 

om hvem som har verv i lokallagsstyrene og deres kontaktinformasjon. Dette skal være 

oppdatert i OneDrive. Det ble også besluttet at alle skal gjennomføre Skypemøter med sine 

lokallag. På møtet evalueres arbeidet så langt og det gis orienteringer om tilbakemeldingene 

fra lokallagene. 

 

 

VEDTAK 
  
Lokallagene er fulgt opp og status er oppdatert i OneDrive. Det etterspørres mer 

grunnopplæring om hvordan å drive lokallag og hvordan å rekruttere medlemmer fra 

flere lokallag. Flere lokallag opplever at det er uklart hva som forventes av dem i 

forholdet mellom fylkesavdelingene og lokallagsstyrene. Vi har tatt innspillene til oss 

og diskuterer hvordan opplæring og tydeliggjøring av forventninger skal forbedres. 

 

De i SST som har fått avholdt Skype-møter er positive til å fortsette med dette.  

 
 

SST - sak 20/19   Budsjett   

 
Saksbehandler: Mari 

Saksfremlegg: Vi får innvilget budsjett fra FOs Landsstyre. I samarbeid med studentrådgiver 

har SST ansvar for at budsjettrammene overholdes. Oppdatert budsjett legges frem på møtet. 

 

VEDTAK 

Vi skal ikke bestille hettegensere og ønsker en grundigere kartlegging før vi eventuelt 

kjøper inn nytt verveutstyr. 

 

Vi sender to personer på LOs student- og ungdomskonferanse.  

 



 

 

Lokallagskonferansen kommer til å koste mer enn hva vi har budsjettert med, grunnet 

dyre flybilletter. SST ønsker ikke å begrense lokallagenes aktivitet, oppfølging eller 

opplæring, og prioriterer derfor å spare inn penger på sine egne møter for å dekke inn 

overforbruket på lokallagskonferansen i Sogndal. 

 

SST tilbyr hele lokallaget i Sogndal å få delta på Lokallagskonferansen, ettersom de 

arrangerer den. De kan altså stille med en delegat og en observatør per utdanning på 

lik linje med andre lokallag, men får i tillegg sende resten av lokallaget som 

observatører (deltakere uten forslags-, tale- og stemmerett på landstinget). 

 

SST innvilger søknad om kr 6000 til FO-Studentene i Volda for å dekke 

lokallagsaktivitet i 2019.   
 

 

SST - sak 21/19   Årshjul   

 
Saksbehandler: Kristin 

Saksfremlegg: Årshjulet er en oversikt over hvilke aktiviteter SST skal gjennomføre, og når 

de arrangeres. 

 

 

VEDTAK 

 

Sentrale samlinger: 

4.-7. april – Lokallagskonferansen 

13.-15. september - Leder- og nestledersamlingen 

1.-3. eller 8.-10. november - Årsmøte 

 

SST-møter: 

16.-17. februar 

7.-10. mars 

10.-12. mai 

21.-25. juni 

9.-11. august 

 

Profesjonsrådsmøter: 

13.-14. mai 

2.-3. september 

 

Landsstyremøter: 

19.-21. mars 

27.-29. mai 

8.-10. oktober 

19. november 

 

Andre aktiviteter: 

29.-31. mars – LOs student- og ungdomskonferanse 

11.-18. august – Arendalsuka 

20.-24. november – FOs landsmøte 

 

Informasjon om årshjulet oversendes lokallagene. Mari sender ut informasjonen via 

Mail. Kristin legger det ut på Facebookgruppen til lokallagslederne.  



 

 

 

 

 

SST - sak 22/19  LLK 2019  

 

Saksbehandler: Kristin 

Saksfremlegg: Lokallagskonferansen 2019 (LLK) nærmer seg. På dette møtet vil vi sette opp 

en tidsplan for samlingen, vi skal lage saksliste til landstinget og vi skal skissere opp en 

innkalling. 

 

VEDTAK 

 

SST har laget et foreløpig program. FO-Studentene i Sogndal, som arrangerer 

lokallagskonferansen sammen med SST, kontaktes med forslag til program, slik at de 

kan fylle inn det faglige programmet på konferansen. 

 

SST har utarbeidet utkast til saksliste til landstinget. Sakslisten er oversendt 

studentrådgiver som vil ferdigstille den. Sakslisten sendes lokallagene fire uker før 

landstinget. 

 

Mari lager invitasjon som sendes til lokallagene fire uker før landstinget. 

 

 
 

SST - sak 23/19   Eventuelt   

 

Saksfremlegg: Saker kan meldes til eventuelt ved begynnelsen av møtet. Det kan ikke gjøres 

vedtak på denne saken. 

 

 
 

• Det er meldt inn en eventuelt-sak med forespørsel om en grunninnføring i FO-

Studentenes oppbygging og arbeid. Mari har gitt en innføring. 

 


