
 

Protokoll fra FO-Studentenes sentralstyremøte 

 

Dato: 14.-16. februar 2020 

Møtested: Forbundskontoret i Mariboes gate 13 

Tidsramme:  

Fredag 14. februar kl. 10 – 19 

Lørdag 15. februar kl. 9 – 19 

Søndag 16. februar kl. 9 – 15:30 

 

Medlemmer av sentralstyret 2020: 

Iris Jansdottir Nordberg, Emilie Engan Bjørbu, Sigrid Lundervold Nesheim, Johannes Menzel 

Knudsen. 

 

Til stede fra FOs administrasjon: 

Mari Lilleng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SST-sak 11/20 Konstituering 

Saksfremlegg Møtet skal konstituere seg med følgende: 

a. Møteleder 

b. Referent 

Vedtak a. Iris Jansdottir Nordberg velges som møteleder. 

b. Mari Lilleng velges som referent. 

Vedtak er fattet i tidsrommet der alle fire SST-medlemmene var tilstede.  

SST-sak 12/20 Godkjenninger 

Saksfremlegg Møtet skal behandle følgende: 

a. Innkalling og saksliste 

 

b. Protokoll fra SST-møte 3.-5. januar 2020 

Trykk her for å lese protokollen 

Kontrollkomiteens kommentarer til protokollen:  

 

c. Tidsplan for møtet 

Fredag 14. februar kl. 10 – 19 

Lørdag 15. februar kl. 9 – 19 

Søndag 16. februar kl. 9 – 15:30 

 

d. Permisjonssøknader 

- Sigrid Lundervold Nesheim søker permisjon fra kl, 15 lørdag 15. 

februar, og ønsker å delta på møtet via Skype søndag 16. februar. 

Vedtak a. Innkalling og saksliste godkjennes 

b. Protokoll fra SST-møte 3.-5. januar 2020 godkjennes 

c. Tidsplan for møtet godkjennes 

d. Innkommende permisjonssøknad godkjennes 

https://www.fo.no/protokoller-fra-sentralstyret/category2342.html


 

SST-sak 13/20 Orienteringer 

Saksfremlegg Saker som er jobbet med imellom SST-møtene, og som ikke dekkes av 

sakslisten, skal orienteres om under denne saken. Deltakerne skal sende 

inn en skriftlig orientering til studentrådgiver i forkant av SST-møtet. I 

tillegg skal det orienteres muntlig under møtet. 

 

a. Profesjonsrådet for barnevernspedagoger v/  

b. Profesjonsrådet for sosionomer v/Sigrid Nesheim 

c. Profesjonsrådet for vernepleiere v/ Johannes M. Knudsen 

 

Intet møte i Profesjonsråd.  

 

Lokallag:  

Alta, mest sannsynlig årsmøte i Februar, mange ut av styret, men funnet 

noen potensielt lovende 1 klassinger. Planlegger å ta kontakt i slutten av 

februar.  

Harstad, styremøte for å planlegge semesteret i starten av januar. 

Bodø, fokus på rekruttering av styremedlemmer og planlegging av 

semesteret.  

 

Trondheimskonferansen: 

Lørdag startet med ca 12 korte innlegg/appeller om diverse 

fagforeningsrelaterte utfordringer.  

Resten av dagen satt av for de 2 hovedtemaene for konferansen: 

“Tariffoppgjøret og likelønnskampen”  og “Progressiv industripolitikk 

for Norge. Hvordan skal landet bygges videre, og hvem skal gjøre det?”  

Søndag først sofasamtale med fire tillitsvalgte fra fire forskjellige 

foreninger med tema “oppskriften på å styrke arbeiderkollektiver og 

tillitsvalgtes posisjon. Resten satt av til diskusjon rundt 

resolusjonen/uttalelser. 

Mye ble lagt til det originale forslaget til Trondheimsresolusjonen. I 

tillegg til 8 nye uttalelser fremmet under konferansen. 

 



 

d. Velferdsviterutvalget v/ 

e. Nestleder v/ Emilie Engan Bjørbu 

 

Orientering oppfølging av lokallag 

 

Har vært i kontakt med lokallagslederne i Østfold, NTNU og Volda. 

  

Østfold: Sunniva sier at stand og rekruttering går bra, men de trenger 

flere folk inn i lokallaget. Sa at Mari hadde planlagt skolering med de i 

løpet av våren og at det bare var å ta kontakt hvis det var noe annet. 

  

NTNU: Vegard er leder, men er i praksis i Nepal frem til april. Åsa skal 

være fungerende leder mens han er borte.  

  

Volda: David sier ting i lokallaget går bra. De hadde årsmøte 23.01 med 

valg av nytt styre og David ble gjenvalgt til leder. Han har også vært i 

kontakt med Jarle (fra fylkesavdelingen) ang. opplæring av det nye 

styret og håper å få det på plass relativt fort. I mars skal de ha temakveld 

om incestuøse seksuelle overgrep, og har oppfordret de til å søke midler 

fra sentralstyret til en lokallagsaktivitet.  

  

Jeg har også vært i kontakt med fylkesavdelingene i Trøndelag og Møre 

og Romsdal.  

  

Trøndelag: Snakket med Trond Reitan i Trøndelag. Han sier de lenge 

har prøvd å engasjere noen i Namsos, men det er vanskelig å engasjere 

nye studenter. Mari og jeg har foreslått at vi kan ta oss en tur opp og 

besøke lokallaget for å prøve å dra noe i gang. Dette er de positive til og 

de sier de kan organisere et møte dersom vi finner et tidspunkt som kan 

passe.  

  

Møre og Romsdal: Snakket med Torild Brunsvik, fylkessekretær i Møre 

og Romsdal. Hun sier de har noe dialog med Molde og noen løse planer 



 

om et samarbeid men ikke noe formelt. Her har jeg sagt at de kan ta 

kontakt dersom de ønsker hjelp fra oss. Hun nevnte også at i 

Kristiansund har de deltidsstudie i Vernepleie og at de ønsker å komme i 

kontakt med noen der også. 

 

f. Leder v/ Iris Jansdottir Nordberg 

Oslo 

Tok kontakt på Messenger den 6/1-20 

De har fokus på neste temakveld "Unge som er tilknyttet åpne rusmiljø i 

Oslo" som skal være 22. januar. 

Videre håper de på å få til noen datoer for verving før temakvelden. 

De skal ha styremøte onsdag 8. januar. 

Ble invitert til å være med på styremøte hvis mulig når jeg er i Oslo. 

  

Oppfordret til å søke midler og informere om "FO sosialt". Skulle nevne 

det med å søke midler på neste styremøte. 

 

Lillehammer 

Tok kontakt på Messenger den 6/1-20 

Oppfordret til å søke midler og informere om "FO sosialt" 

 

  

Sogndal 

Tok kontakt på Messenger den 6/1-20 

Oppfordret til å søke midler og informere om "FO sosialt"  

 

 

 

Instagram 

• 50+ nye følgere i januar/februar 

• Begynt å følge organisasjoner, høgskoler, partier osv. 

• Greit å vise interesse for eventuelle samarbeid med andre 

organisasjoner 

• Studentorganisasjonene  og andre fulgte tilbake. Eks. 

industrienergi ung, rvst (ressurssenter for vold og traumer), ntl 

studentene, voksneforbarn, PRESS, smiso (senter for incest). 

• Sender et signal til de som sjekker ut profilen vår at vi følger 

dagsaktuelle sider og organisasjoner som er aktuelle for våre 

utdanninger 

• Viktig å ikke bare følge masse privatpersoner. Vi viser interesse 

ved å aktivt gå inn og like innleggene til eks. SAIH eller andre vi 

ønsker samarbeid med i året som kommer 



 

• Har også sluttet å følge falske profiler og "followers"-sider 

 

 

g. Studentrådgiver v/ Mari Lilleng 

 

Oppfølging av lokallag 

Jeg besøkte og skolerte lokallaget i Harstad 29. februar. 

Sigrid og jeg startet opp lokallag i Agder 7. februar. 

 

Medlemsutvikling 

FO-Studentene har nå nådd 2800 medlemmer, som er kjempebra! Målet 

vårt er å være 10% av medlemsmassen, og da må vi ha ca. 3000 

medlemmer, men vi tar alle seiere på veien. Medlemstallet går opp og 

ned i løpet av året. Dette skyldes av 3. års studentene går over til 

ordinært medlemskap i juni, og at en del meldes ut fordi de ikke betaler 

fakturaen sin. Så går medlemstallet opp igjen i studiestart både på 

høstsemesteret og vårsemesteret. 

 

Vedtak Orienteringene tas til orientering 

SST-sak 14/20 Oppfølging av lokallag 

Saksfremlegg En viktig del av sentralstyrets arbeid er oppfølging av FO-Studentenes 

lokallag. Derfor tas dette opp som en egen sak i alle SST-møter.  

 

SST fordeler lokallagene mellom seg. Hvert SST-medlem er ansvarlig 

for å holde seg oppdatert på status i lokallagene sine og oppdatere 

lokallagene sine om saker som SST mener er relevante.  

 

Det er opprettet et dokument på SSTs SharePoint som inneholder 

oversikt over hvem som har verv i lokallagsstyrene og status på 

lokallaget. Hvert SST-medlem har ansvar for å oppdatere dette 

dokumentet i forkant av SST-møtene. Vi gjennomgår status på 

lokallagene under møtet. 

 



 

Trykk her for å komme til dokumentet «Oppfølging av lokallag» i 

Sharepoint. 

Vedtak Lokallagene er fordelt og status er oppdatert i SharePoint. 

SST-sak 15/20 Handlingsplan 

Saksfremlegg SST har en egen handlingsplan, vedtatt av årsmøtet. SSTs arbeid legges 

opp ut fra denne. Det er opprettet et eget dokument i SSTs SharePoint 

for en mer detaljert oversikt over SSTs arbeid med handlingsplanen.  

Vedtak Mari sjekker priser på utenlandstur til Budapest, Brno eller Vilnius 28.-

31. mai. Avreise sent på torsdagen. 

 

Mari booker hytte til FOLEN. 

 

SST sender Mari innspill til innhold i studentmagasinet innen 1. mars. 

 

Emilie sender ut teaser og program på Facebook og Instagram i forkant 

av FOLEN. 

SST-sak 16/20 Årshjul 

Saksfremlegg Ut fra SSTs handlingsplan skal det lages et årshjul som skal oppdateres 

gjennom hele året.  

 

Det forventes at SST-medlemmene har oversikt over egne kalendere 

under behandling av denne saken. Ved permisjon må man sende inn 

eventuelle begrensninger i kalenderen til leder i forkant av møtet, slik at 

SST kan ta hensyn til dette når det gjøres vedtak i saken. 

Vedtak Følgende datoer er satt:  

 

Sentralstyremøter:  

14.-16. februar  

27.-29. mars  

1.-3. mai  

28.-31. mai 

7.-9. august 

https://fellesorganisasjonen.sharepoint.com/:x:/r/sites/FO-Studentene/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1E9379AD-8139-4141-9109-3BD719D64805%7D&file=Oppf%C3%B8lging%20av%20lokallag.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://fellesorganisasjonen.sharepoint.com/:x:/r/sites/FO-Studentene/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1E9379AD-8139-4141-9109-3BD719D64805%7D&file=Oppf%C3%B8lging%20av%20lokallag.xlsx&action=default&mobileredirect=true


 

 

Sentrale samlinger:  

28. februar til 1. mars – Lokallagskonferansen 

18.-20. september – Skoleringskonferansen (FOLEN) 

13.-15. november - Årsmøtet 

 

Annet: 

10.-16. august – Arendalsuka 

24.-26. april – LOs student og ungdomskonferanse 

 

SST-sak 17/20 Budsjett og regnskap 

Saksfremlegg FO-Studentene får innvilget budsjett fra FOs landsstyre. FO-Studentenes 

årsmøte foreslår budsjettprioriteringer, men det er SST som vedtar 

budsjettet. Midlene forvaltes i samarbeid med studentrådgiver.  

 

Oppdatert regnskap legges frem på møtet. 

Vedtak Mari booker hus til Arendalsuka.  

 

Mari booker storhytte og to små hytter til FOLEN, fortrinnsvis på 

Sjusjøen. FOLEN er beregnet til maks 49 deltakere, inkludert SST og 

administrasjon.  

 

Lokallagskonferansen budsjetteres til 430 000 kr.  

 

FO-Studentenes sentralstyre har behandlet FO-Studentene i Oslo sin 

søknad om lokallagsmidler via mail. Sentralstyret vedtar å innvilge 

søknaden på kr 6000 til lokallagsaktivitet for 2020. 

 

FO-Studentene i Harstad har søkt om kr 6000 til lokallagsaktivitet for 

2020. SST innvilger søknaden. 

 

FO-Studentene har mottatt en søknad fra Michael Ouren om 

økonomiske midler til praksisprosjektet han deltar i, i Nepal. 



 

Sentralstyret avviser søknaden, på bakgrunn av at det ikke finnes noen 

føringer for slike tildelinger i dag og at årsmøtet allerede har vedtatt 

føringer for bruk av FO-Studentenes midler. Dersom det skal åpnes for 

slike bevilgninger i fremtiden, mener sentralstyret at retningslinjer for 

tildeling bør føres inn i styringsdokumentene våre. 

SST-sak 18/20 Lokallagskonferansen 

Saksfremlegg Lokallagskonferansen skal avholdes 28. februar til 1. mars på Thon 

Hotel Opera. Mari har vært ansvarlig for program og påmeldinger. 

Under SST-møtet skal vi fordele ansvar, forberede innledninger og 

debatter og lande de siste detaljene rundt konferansen. Informasjon om 

påmeldinger, program o.l. holdes oppdatert av Mari i Sharepoint.  

Vedtak Mari forhører seg med flere steder om å ha sosialt samvær på kveldene. 

 

SST og Mari sender ut invitasjon til flere relevante organisasjoner om å 

stå på stand. 

 

Mari sender ut informasjon om program, reise, dekking av utgifter og 

retningslinjer for konferansen. 

 

SST ferdigstiller innledningene til innlederne de har blitt tildelt, og 

forbereder seg på samtalene/debattene de har ansvar for, innen torsdag 

27. februar. 

SST-sak 19/20 Eventuelt 

 Det ble ikke meldt saker til eventuelt   

 


