
 

 

Innkalling og saksliste 

FO-STUDENTENES SST-MØTE 
DATO: 17 august 
Møtested: Arendal 

 
TIDSRAMME 

Møtetid: kl. 09.00- 18.00 
Grunnet kort tid ber jeg om at alle i SST i forkant av møtet leser igjennom alle uttalelser og 
skriftlige utarbeidelser som ligger i OneDrive. Jeg ber også om at eventuelle 
endringsforslag og strykforslag til politisk program er lagt til i dokumentet i OneDrive slik at 
vi ikke trenger å bruke mye tid på dette under møtet. Oppdater lokallagsoversikten i 
OneDrive. Skriv orienteringene deres og send dem inn før møtestart. Ber om at 
orienteringene holdes korte da vi har mye vi skal drøfte på kort tid.  

 

 

 

Sentralstyret (SST) 2018 

 

Leder 
Lene Fauskanger 909 77 626 Send mail 

 

Nestleder 
Anne-Linn Sekkingstad 

906 77 125 
Send mail 

 

Studentrepresentant i 

Profesjonsrådet for 

Barnevernspedagoger  

Åsfrid Stangeland 
473 75 557 

Send mail  

 

Studentrepresentant i  

Profesjonsrådet for  

Sosionomer 

Kristoffer Per Svendal 940 56 899 Send mail 

 

Studentrepresentant i  

Profesjonsrådet for  

Vernepleiere 

Sander Rød 
913 84 640 

Send mail 

 

Studentrepresentant i  

Velferdsviterutvalget  

Sunniva Nornes Pedersen 
401 02 840 

Send mail 

mailto:lene.fauskanger92@gmail.com
mailto:anne.linn.bonzo@gmail.com
mailto:baari@lyse.net
mailto:ksvendal96@gmail.com
mailto:sander.roed@outlook.com
mailto:sunnivanp@hotmail.no


 

 

 
 
 
FRA FO: 

Studentrådgiver Mari Lilleng 909 46 910 mari@fo.no 

 

 
SST - sak 60/18  Konstituering 

 
a. Møteleder 
 
VEDTAK 
Lene Fauskanger 
 
 
b. Referent 
 
VEDTAK 
Mari Lilleng 

 
 
 

SST – sak 61/18  Godkjenninger 

 
b. Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
VEDTAK 
Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 
b. Godkjenning av tidsplan for møtet 
 
VEDTAK 
 
Tidsplanen godkjennes 
 
 
 

SST - sak 62/18  Orienteringer 

 
Representanter sender inn orientering til protokoll før møtestart og gir i tillegg til en 
muntlig orientering. Listen sendes sekretær som fører dette i protokoll. 
  
 

a) Profesjonsrådet for vernepleiere (PRV) 
Sander Rød 

 
Ole Petter (fra PRV) har sluttet i FO og er ute av PRV, så nå er det et verv 
som valgkomitten må supplere. Eller ikke noe mer til orientering. 
 

b) Profesjonsrådet for barnevernspedagoger (PRB)  
Åsfrid Stangeland 

 
Ingenting til orientering fra profesjonsrådet for barnevernspedagoger. 

mailto:mari@fo.no


 

 

 
c) Profesjonsrådet for sosionomer (PRS) 

Kristoffer Per Svendal 

 
Profesjonsrådet har hatt sommerferie. Vi er tilbake 17 -18 september. 
 

d) Fra Velferdsviterutvalget (VVU) 
Sunniva Nornes Pedersen 

 
Ingen ting til orienteering. 

 
e) Leder 

Lene Fauskanger 

 
I etterkant av utenlandsturen har jeg arbeidet med to uttalelser og to artikler til 
årsmøtet, samt gitt tilbakemeldinger og endringsforslag til politisk program og 
andre skriftlige utarbeidelser fra andre SST medlemmer. 
 
I forkant av Arendalsuka har jeg sammen med studentrådgiver planlagt 
opplegget for arbeidet denne uka. 
 
Jeg har også samarbeidet med fylkesavdelingen og studentrådgiver om å 
verve nye studentmedlemmer ved OsloMet til høsten. I samarbeid med 
studentrådgiver har vi avtalt å verve nye medlemmer i Harstad 20 og 21 
august. 
 

f) Nestleder 
Anne-Linn Sekkingstad 

 
Siden romamøtet i juni har jeg jobbet med en uttalelse om sexologi i 
utdanningene. 
 

g) Studentådgiver 
 

Medlemsregisteret er nå oppdatert slik at utdanningsinstitusjonene er riktig 
registrert. Dette skal gjøre vervearbeidet lettere for lokallagene og 
fylkesavdelingene. 
 
Det har skjedd en glipp i forhold til bestilling av Fontene nr. 6 og 7. Den ekstra 
bestillingen av Fontene nr. 6 har ikke blitt trykket opp. LO Media påtar seg 
ansvaret for dette. Bestillingen av Fontene nr. 7 har ikke blitt sendt inn. 
Fylkesavdelingene er ringt og ny liste med bestilling av fontene nr. 7 er bestillt 
gjennom LO Media. 

 
VEDTAK 
Tas til orientering 
 
 

 

SST - sak 63/18   FOLEN 

 
Saksbehandler: Lene Fauskanger og Mari Lilleng  
Saksfremlegg:  



 

 

 
VEDTAK 
SST har laget ferdig programmet til leder- og nestledersamlingen (FOLEN). Lene 
kontakter politikerne som er invitert til paneldebatt med oppdatert informasjon.  
 

 

SST - sak 64/18   Uttalelser 

 
Saksbehandler: Lene Fauskanger 
Saksfremlegg: Til årsmøtet skal det vedtas nye uttalelser. Til møtet skal det ha 
kommet inn flere forslag til uttalelser. Disse skal være lest igjennom før møtestart. 
Under møtet vil disse drøftes, og eventuelt arbeid med endringer vil påbegynnes 
etter at møtet er hevet.   

 
VEDTAK 
Det er gjort et godt stykke arbeid på uttalelser til årsmøte, samtidig som det gjenstår 
en del. Alle SST-medlemmer skal kommentere alle uttalelsene innen søndag 2. 
september. De skal skrive støtteerklæringer/vise uenighet på hverandres 
kommentarer for at det skal være mulig å jobbe videre med uttalelsene hver for seg. 
Til neste møte skal alle ha jobbet igjennom kommentarene på sine uttalelser og ha 
lest igjennom alle uttalelsene på nytt. 
 

SST - sak 65/18   Politisk program   

 
Saksbehandler: Lene Fauskanger 
Saksfremlegg: FO-Studentene har et politisk program valgt for to år. Dette beskriver 
FO-Studentenes vedtatte politikk. SST og lokallag kan benytte seg av programmet 
for å uttale seg om politiske saker. Det politiske programmet skal revideres ved 
årsmøtet i november 2018. Ved forrige møte kom det inn flere forslag til nye punkter 
under politisk program, samt redaksjonelle endringer. Til dette møtet skal alle ha lest 
igjennom forslagene som ikke ble debattert sist, og stryk- og endringsforslag skal 
være lagt inn som kommentarer i dokumentet i OneDrive. På dette møtet vil vi 
fortsette arbeidet med utformingen av forslaget til nytt politisk program.  
 

 
VEDTAK:  
Utarbeidelse av revidert politisk program er påbegynt og dokumentet ligger i 
OneDrive. Vi fortsetter arbeidet med politisk program på neste SST-møte. 
 
 

SST - sak 66/18   Handlingsplan   

 
Saksbehandler: Lene Fauskanger 
Saksfremlegg: FO-Studentene vedtar årlig en handlingsplan for SST sitt arbeid. SST 
plikter til å følge handlingsplanen. Handlingsplanen tas derfor opp på alle SST-møter 
som egen sak. 
 

 
VEDTAK 
Handlingsplanen er gjennomgått og oppdatert i eget dokument med ansvarsområder, 
og deles i OneDrive. 
 
 
 
 



 

 

SST - sak 67/18   Årshjul FO-Studentene   

 
Saksbehandler: Lene Fauskanger 
Saksfremlegg: FO-Studentenes årshjul tas opp på alle møter og er en kalender for 
gjennomføring av handlingsplanen og andre aktiviteter.  
 
 
VEDTAK 
Årshjulet er gjennomgått og oppdatert i OneDrive.  

 
 

SST - sak 68/18   Eventuelt   

 
- Sander Rød meldte inn sak om samarbeid med profesjonsrådene. Saken er drøftet. 
 


