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Høgskolen i Harstad 
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Valgkomiteen 

FO-studentenes Arbeidsutvalg 

Studentrådgiver og rådgiver 

 

LT-sak 01/16 Konstituering 

 
a) 

 
Møteledere og ordstyrere 
Vedtak 
Sunniva Roumimper og Jonas Semmerud 
 

 

b) Referent/Ordstyrer 
Vedtak 
Sunniva Roumimper 

 

 
c) Tellekorps 

Vedtak 
Linn Haugen 
 
 

 

d) Redaksjonskomité 
 
Vedtak 
Sondre-Hille Krumsvik 
Sveinung Breivik 
Kristin Aldridge 
 

 

  
 

 

LT-sak 02/16 Godkjenninger 
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a) Innkalling  
Vedtak 
Innkallingen godkjennes med kommentarer fra salen 
 

b) Tidsplanen  
 
Vedtak 
Tidsplanen godkjennes 
 

 

c) Forretningsorden 
Ordstyrer gjennomgår forretningsorden. 
Vedtak 
Forretningsorden godkjennes 
 

 

d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) 

Protokoll fra årsmøtet   
 
https://www.fo.no/getfile.php/02%20Avdelinger%20og%20FO%2
0Studentene/FO-Studentene/FO-
Studentenes%20filer/Protokoll%20fra%20FO%20Studentenes%2
0%C3%A5rsm%C3%B8te%202015.pdf  
 
Vedtak 
Protokollen godkjennes 
 
Godkjenning av AUs representasjon i FOs landsstyre:  
 
Arbeidsutvalget har meldt følgende studentrepresentasjon til FOs 
landsstyre:  

1. Anel er FO-Studentenes representant med tale-, forslags- og 
stemmerett i FOs landsstyre. Line Bekkelund er første vara og 
Helene Harby er andre vara for Anel Sadzak. 

2. Maria Gulbrandsen er representant med tale- og forslagsrett 
i FOs Landsstyre.  Marthe Sofie Kjellin er første vara og Rune 
Mikkelvik er andre vara for Maria Gulbrandsen.  

 
 
§ 7. LANDSSTYRET 
 
Landsstyret er FOs høyeste organ i landsmøte-perioden. 
Landsstyrets medlemmer består av: arbeidsutvalget, og 
landsmøtevalgte representanter fra fylkesavdelingene (jfr. § 5.3). 
Andre som tiltrer landsstyret med tale- og forslagsrett: 
- Ansattes representant 
- En representant fra FO-Studentene. 
- En representant fra velferdsviterutvalget 
Den ansattes representant med vara velges av og blant de 
ansatte i FO. 

 

https://www.fo.no/getfile.php/02%20Avdelinger%20og%20FO%20Studentene/FO-Studentene/FO-Studentenes%20filer/Protokoll%20fra%20FO%20Studentenes%20%C3%A5rsm%C3%B8te%202015.pdf
https://www.fo.no/getfile.php/02%20Avdelinger%20og%20FO%20Studentene/FO-Studentene/FO-Studentenes%20filer/Protokoll%20fra%20FO%20Studentenes%20%C3%A5rsm%C3%B8te%202015.pdf
https://www.fo.no/getfile.php/02%20Avdelinger%20og%20FO%20Studentene/FO-Studentene/FO-Studentenes%20filer/Protokoll%20fra%20FO%20Studentenes%20%C3%A5rsm%C3%B8te%202015.pdf
https://www.fo.no/getfile.php/02%20Avdelinger%20og%20FO%20Studentene/FO-Studentene/FO-Studentenes%20filer/Protokoll%20fra%20FO%20Studentenes%20%C3%A5rsm%C3%B8te%202015.pdf
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FO studentene velger på sitt landsting, av og blant sine 
medlemmer, en representant med tale- forslags- og stemmerett 
og en representant med tale- og forslagsrett, samt to personlige 
vara til disse. 
 
 
Vedtak 
Landstinget godkjenner representasjon og vara-representasjonen 
som er meldt FOs landsstyre av Arbeidsutvalget.  
 
 
 

LT-sak 03/16 Orienteringer 

 
a) 

 
Orientering fra møtene i FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) 
V/Maria Gulbrandsen 
 

 Overlappingsmøte 8.-10. januar 
- Ingrid (som satt i AU før) overlappet Helene (som ble 

valgt inn på årsmøtet) 
- Skolering i LO-Favør (fordelsprogrammet) og en 

gjennomgang av vedtektene/politisk 
program/handlingsplan – fordelte ansvar for oppgaver 

- Fordelte også lokallagene og sendte mail. Alle lokallag 
har en kontaktperson i AU – bruk oss, ta kontakt om det 
er noe. 

- Laget en møteplan for året (AU-møter og samlinger)  
- Fordelte også hvem som skal delta på ulike møter og 

konferanser (hvor det er viktig at FO-studentene er 
representert) 

- Siste dag fikk vi besøk av Tone Faugli, nestleder i FO: 
Hvordan kan vi engasjere oss politisk og kom med tips til 
hvordan vi kan aktivt påvirke i politiske saker som FO-
studentene er opptatt av.  

- Besøk av valgkomiteen.  
 

 AU-møte februar 
- Besøk av representanter fra «Link Child Foundation» og 

«Hjelp oss å hjelpe» (våre solidaritetsprosjekt) – fortalte 
om organisasjonene og hva vi kan bidra med.  

- Tatt kontakt med andre studentorganisasjoner for å 
muligens inngå et samarbeid om felles politikk: 
Sykepleierstudentene, Norsk solidaritetsungdom, 
Pedagogstudentene, Norsk Studentorganisasjon. 

- Neste møte: ta stiling til hvem og hvilke saker 
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- Før dette møtet sendte vi brev til skoler som mangler 
lokallag/er veldig få og sliter med å få flere til å engasjere 
seg i håp om å få opprettet lokallag eller styrket til som 
sliter – følger opp videre.  

- Forventningsavklaring (alle til stede) – til hverandre og til 
vervet.  

 

 Ellers 
- Representert på Trondheimskonferansen og Manifest 

årskonferanse.  
- Rådgivende utvalg for rekruttering og medlemsbevaring 

– møte: Forslag om å lage en film som handler om 
yrkesstolthet for våre profesjoner, rekruttering av nye. 
FO er også et profesjonsforbund, ikke bare en 
fagforening. Positiv respons fra de andre i utvalget: 
Jobbes med nå og håper den er klar til høsten.  
 

 
b) Orientering fra FOs landsstyremøter 

V/Maria Gulbrandsen 
 

 Møte i starten av desember 
- Info om digital tillitsvalgtskolering. Skal bruke visuell 

læring med mange ulike virkemidler. Supplement til 
ordinære kurs for nye tillitsvalgte.  

- Vedtok også kommunikasjonsstrategi: Bestemt at det 
skal utgis 10 utgaver av Fontene, i stedet for 12.  

- Satsing på sosiale medier og nyhetsbrev 
- Martin Henriksen: Leder av APs familie- og 

likestillingsutvalg: Innspill til kvinne- og 
likestillingspolitikken (flere fraværsdager, styrket SFO, 
foreldrepermisjon osv.) 

- Hadde en oppfølging av saker oversendt fra kongressen 
(i fjor vår): blant annet en sak som FO-studentene la 
frem om frikjøpt leder: Omfanget av arbeidsoppgaver er 
alt for stort mpt at vi i arbeidsutvalget er 
heltidsstudenter – ønske om en leder som kan jobbe 
med FO-studentene på heltid. Saken blir et tema på 
fylkesavdelingskonferansen i slutten av mars. Innspill 
derfra blir tatt med videre – utarbeides et helhetlig 
forslag om FO-studentene. Et utvalg jobber med saken: 
Forslaget behandles i 2017.  

- Ekstraordinært telefonmøte i forbindelse med utdeling 
av årets sosialarbeider – 15.mars. 
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c) Orientering fra FO-Studentenes representanter i 
profesjonsrådene og velferdsarbeiderutvalget 
 
Profesjonsrådet for barnevernspedagoger 
V/ Rune Mikkelvik 
 
Så langt har vi hatt et dagsmøte med profesjonsmøte den 
2.februar og en nettverkssamling den 3 februar. De første par 
timene var alle profesjonsrådene samlet og vi fikk da først 
informasjon fra Tone Faugli om at tillitsvalgskoleringen til FO 
skulle revideres, samtidig kunne vi komme med innspill. 
Deretter fikk vi informasjon om FO-dagene som skal avholdes i 
Oslo 2-4 november i år. FO skal holde en stor konferanse annet 
hvert år, dette blir den første etter kongressen. Programmet 
jobbes med og dette skal være en konferanse som alle 
medlemmer kan delta på. Siste del av fellesmøte gikk med på å 
planlegge nettverkssamlingen dagen etter. Dette var den FOs 
første nettverkssamling, og bakgrunnen for at man skulle 
arrangere en slik samling var fordi det på kongressen i fjor kom 
frem at man savnet et tettere samarbeid med de 
profesjonsansvarlige i fylkene og FO sentralt. Man ønsket å 
utvikle profesjonene ved å knytte bånd mellom de ulike 
organisasjonsnivåene, og den skal arrangeres to ganger i året. 
Resten av dagen var profesjonsrådene hver for seg. Her vedtok 
vi blant annet en profesjonsstrategi for barnevernspedagoger 
som skal oversendes til landsstyret for videre behandling. Det 
ble også lagt frem et utkast på handlingsplan, og denne skal vi 
jobbe videre med på neste møte som er i april. Profesjonsrådet 
hadde fått beskjed fra et fylke der de var bekymret over hvor 
mye aktivitetsfaget i utdanningen til barnevernspedagogene ble 
prioritert. Vi så likevel ingen grunn til denne bekymringen, men 
følger med på utviklingen. Den siste tiden av møtet gikk med på 
å planlegge nettverkssamlingen som vi skulle arrangere dagen 
etter.  
 
Den første delen av nettverkssamlingen var felles for alle 
profesjonene. På nettverkssamlingen deltok profesjonsrådene 
og de profesjonsfaglige ansvarlige i fylkene. Vi fikk også besøk 
fra to brukerorganisasjoner, landsforeningen for 
barnevernsbarn og autismeforeningen, de fortalte om egne 
opplevelser i møte med våre profesjoner. Deretter brukte vi litt 
tid på gruppearbeid. Under gruppearbeidet diskuterte gruppene 
flere forskjellige tema, men alle handlet om hvordan man kunne 
skape et tettere samarbeid og hva FO sentralt måtte hjelpe 
fylkene med. Her fikk man delt egne erfaringer samtidig som 
man fikk innblikk i andres erfaringer på tvers av fylker og 
profesjoner. Etter gruppearbeidet delte de ulike profesjonene 
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seg, og her brukte vi litt tid på bli kjent med hverandre. Her fikk 
også fylkene delt sine synspunkter samtidig som vi diskuterte et 
videre samarbeid.  
 
Nå holder profesjonsrådet å fordele fagstipend. De som er 
medlem i FO kan søke stipend for å skrive fagartikler, og vi 
mottak 14 søknader. Profesjonsrådet må først lese alle 
søknadene og deretter vurdere hvem som er kvalifisert for å få 
stipend.  

 
 
 

Profesjonsrådet for sosionomer    
V/ Helene Harby 
 
Så langt i år har det vært et dagsmøte med profesjonsrådet den 
2. februar, mens det den 3. februar ble arrangert en 
nettverkssamling. Jeg hadde dessverre ikke muligheten til å 
møte opp på dette første møtet, men min vara Kristoffer Per 
Svendal møtte opp.  
 
Nettverkssamlingen var FOs første nettverkssamling, og ble 
arrangert på bakgrunn av et ønske om et tettere samarbeid med 
de profesjonsansvarlige i fylkene og FO sentralt. Den delen av 
nettverkssamlingen hvor profesjonene var delt ble det snakket 
mye om hvordan man kan sikre bedring av kommunikasjon med 
avdelingene. 
 
Det var også et stort fokus på FO-dagene, som blir i November. 
 
På tirsdag, den 15. mars er det sosialarbeiderdagen. Dette skal 
arrangeres på VID vitenskapelige høgskole i Oslo, og det 
oppfordres til å markere dette i sosiale medier. 
Sosialarbeiderdagen markeres hvert år, den tredje tirsdagen i 
mars, i 80 land. Dagen skal vise på ulike måter hva sosialt arbeid 
betyr for enkeltmennesker og samfunnet. Dagen har hvert år et 
overordnet tema, og i år skal det handle om å fremme 
menneskeverd og verdighet.  
 
Ellers i profesjonsrådet er handlingsplanen og 
profesjonsstrategien vedtatt.  
 
Nå holder profesjonsrådet på å fordele fagstipender. 
Medlemmer av FO kan søke stipend for å skrive fagartikler. Det 
er mottatt 30 søknader, og disse skal nå vurderes. I juni 
arrangeres det en verdenskonferanse i Sør-Korea, og et av 
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stipendene her er forbeholdt student, det er derfor bare å søke. 
Mer informasjon om dette stipendet finnes på fo.no  

 
 

Profesjonsrådet for vernepleiere    
V/ Line Bekkelund 
 
Gikk gjennom planlegging av nettverkskonferansen.  
Snakket om IFSW. Hvem som og ville og hvor mange vi skulle 
sende. Ble trukket hvem som fikk dra.  
Profesjonsstrategi: det nye er at vi skal bruke de ressursene vi 
har innad i FO til konferanser og foredrag.  
Kvantitativ undersøkelse: Arbeidsmodell - gjorde en 
undersøkelse i samarbeidet med ei til i rådet for å få en fin 
oversikt og om vi burde endre den. Kom ikke fram til noe 
konkret. 
Samarbeide med BUFDIR og snakket om den farefulle økningen i 
tiltak med makt og tvang. 
Stipender- hvordan velge de som skal få. Og hvordan vi skulle 
avgjøre det. Skype-møte. 
Også har vi sendt inn noen uttalelser til LS 
 
Ved sist møte var det nettverkssamling, altså alle de som sitter 
som Vernepleieransvarlig rundt fylkene kom inn til Oslo og vi 
hadde en hel dag der hvor jobbet med å bedre politikken vår. 
For å finne ut hvordan fylkene skal jobbe mer sammen med oss 
sentralt.  
 
Framover 
Jobbe med de brosjyrene vi har og endre om det trengs.  
Holde kontakt med fylkene og FO dagene selvfølgelig 
 
 

 
Velferdsviterutvalget  
V/Marthe Kjellin 

Referat tlf-møte i Velferdsviterutvalget kl 1730, 14.03.2016 
Utvalget var fulltallig; Anne Mari, Tone, Marthe, Cecilie, Jan 

Kaare 

 

*       Neste møte i Velferdsviterutvalget ble satt til 5 og 6 

april, i Oslo. 

 

*       Dato for Velferdsviterkonferansen 2016 berammes på 

neste møte. 

 

*       Gruppen for medie- og medlemsrekruttering sees som 

ivaretatt, Cecilie er invitert til å delta. 
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*       Plakat med vår profesjon VELFERDSVITERE purres 

på igjen. Bør ha et visuelt utrykk lignende Sosionomenes. 

Marthe har purret 2-3 ganger til Jonas, og han er rett mann 

for det visuelle utrykket. 

 

*       Besa Emini sitt brev etterspørres slik at hele utvalget får 

innsyn. Hun bør også inviteres til neste møte. 

 

*       Nordisk R?d/Anne Glemmen, hun b?r f? tid til ? snakke 

til utvalget i neste m?te, foresl?tt 20 minutter. (Anne Mari tar 

seg av dette) 

 

*       NAV og Arbeidsdirektorat etterspør ikke Velferdsvitere 

i sine utlysninger. Hva gjør FO? Dette bør Mimmi redegjøre 

om på neste møte om mulig. 

 

*       LS-sak nr 9: Profesjonsrådene har utarbeidet 

strategidokumenter uten at Velferderdsviterutvalget er 

invitert inn. Velferdsviterne er ikke nevnt i saken. LS har det 

profesjonsmessige ansvaret, og det forutsettes at 

Velferdsviterne behandles likt med de andre medlemmene i 

FO slik at det foreligger ett strategidokument p? lik linje med 

de andre profesjonene. 
 

d) Orientering fra valgkomiteen 
V/ valgkomiteens leder Linn Haugen 
 
 
 

 

 
e) 

Orientering fra studentrådgiver 
v/ Sunniva Roumimper  
 
Kort om planer for rekrutteringskampanje i høst og rutiner for 
utsending av materiell til avdelingene. I år blir dette sendt ut 
tidligere enn de foregående årene. Dette for å unngå at 
avdelingene får tilsendt store mengder post midt i fellesferien.  
 
 
Vedtak 
 Tas til orientering 
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LT-sak 04/16 Lokallagshåndbok  

 
FO-Studentenes Lokallagshåndbok skal ifølge FO-Studentenes 
vedtekter revideres på Lokallagskonferansen. 

 
                         ”§ 5.3 Landstinget skal i vårsemesteret:  

Revidere lokallagshåndboka.”. 
 
Link til håndboka: 
https://www.fo.no/getfile.php/02%20Avdelinger%20og%20FO%20
Studentene/FO-Studentene/FO-
Studentenes%20filer/LOKALLAGSH%C3%85NDBOK.pdf  

 
 
Forslagsstiller 1 AU:  
Tillegg i lokallagshåndboka om rutiner for FO-studentenes reiser 
som vedlegg i lokallagshåndbok 
Studentrådgiver får mandat til redaksjonelle endringer for å tydeliggjøre teksten 
 
Forslaget i sin helhet:  
 
 

Til: 

Anel Sadzak 

 

FO-studentenes AU 

 
Utarbeidet av: 

Margrethe Lied 

 

 

 
Kopi: 

Sunniva Roumimper 

 

 
 

 

 

 

Rutiner for FO-studentenes reiser 

 

Ved regnskapsavslutningen for 2015 har vi oppdaget at praksisen knyttet til utfylling av 

reiseregninger for FO-studentene har vært feil gjennom store deler av året. Årsakene til at dette 

ikke er oppdaget og rettet opp tidligere er flere, men det viktige nå er at vi innskjerper praksisen 

for 2016 til å være det den er ment å være. Anbefalingene under bygger på tidligere praksis FO-

studentene har praktisert. 

 

https://www.fo.no/getfile.php/02%20Avdelinger%20og%20FO%20Studentene/FO-Studentene/FO-Studentenes%20filer/LOKALLAGSH%C3%85NDBOK.pdf
https://www.fo.no/getfile.php/02%20Avdelinger%20og%20FO%20Studentene/FO-Studentene/FO-Studentenes%20filer/LOKALLAGSH%C3%85NDBOK.pdf
https://www.fo.no/getfile.php/02%20Avdelinger%20og%20FO%20Studentene/FO-Studentene/FO-Studentenes%20filer/LOKALLAGSH%C3%85NDBOK.pdf
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 Reiser skal foregå på billigste måte. Dvs. som hovedregel skal transport skje med kollektiv 

transport til rimeligste pris. Unntak fra dette, bruk av bil eller leiebil, skal i hvert enkelt 

tilfelle godkjennes skriftlig på e-post av studentrådgiveren eller hennes overordnede. 

Samme prosedyre gjennomføres dersom det er ønske om en ekstra natt på hotell i 

forbindelse med møter.  

 Ved bruk av leiebil heves ikke kjøregodtgjørelse. 

 Det heves ikke diett, men utgifter til mat refunderes etter regning dersom måltidet ikke er 

betalt av FO eller FO-studentene. 

 Det betales ikke godtgjørelse for opphold i utlandet.  

 Dersom det er behov, kan studentrådgiver eller hennes overordnede, kjøpe billetter til 

tog/buss for reisen.  

 

 

 
Vedtak 
Forslaget er vedtatt og studentrådgiver får mandat til redaksjonelle 
endringer/tydeliggjøring av teksten. 
 
Forslagsstiller 2 Kristin Aldridge (HiL) 
 
Rekruttering  
Rekrutteringstips (tillegg) 
* Skap engasjement. FO er morsomt! Fortell om muligheten til å påvirke både 
lokalt og nasjonalt. Det er gøy og sosialt å være med i et lokallag.  
 
Vedtak 
Forslaget er vedtatt 
 
 
 
 
 

LT-sak 05/16 Uttalelser 

 
Lokallagene inviteres til å komme med uttalelser. Uttalelser kan sendes på forhånd til 
studentrådgiver på sunniva@fo.no for å kunne skrives ut.  

 

Vedtak 
Det ble ikke levert forslag til uttalelser. Saken tas opp på årsmøtet.  

 

 

 

mailto:sunniva@fo.no
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LT-sak 06/16 Vara til velferdsviterne 

 
Velferdsviternes vara har trukket seg og vi trenger derfor en ny vara til dette vervet.  
 
Valgkomiteens innstilling:  
 
Valg av VARA til Velferdsviterutvalget 
 
Valgkomitéens innstilling: 
 
Valgkomitéen innstiller Stian Thorvaldsen som vara til Velferdsviterutvalget 
 
Innstillingen fra valgkomitéen er enstemmig. 
 
 
For valgkomitéen, 
Linn Haugen 
 
 
Begrunnelse for innstillingen av Stian Thorvaldsen som vara til Velferdsviterutvalget: 
 
Thorvaldsen er 28 år gammel og studerer første året på arbeids- og velferdsfag ved Høgskolen i 
Østfold, Thorvaldsen er en engasjert person og sitter for tiden som leder i lokallaget ved 
studiestedet. I tillegg til å både være og ha vært aktiv i andre politiske og organisasjonelle verv. 
 
Thorvaldsen kommer frem som en blid og positiv person, han drar frem sine evner til å håndtere 
stress og store arbeidsmengder som noen av hans positive sider. Han synes det er gøy når han 
har mye å gjøre og mener selv at han kanskje fungerer bedre i slike situasjoner. Han sier selv at 
uforutsigbarhet er til å foretrekke fremfor rutiner da sistnevnte kan bli ensformig og kjedelig, og 
han tror han takler slike situasjoner bra. 
 
Thorvaldsen sitt engasjement kommer i fra det å tidligere har vært aktiv i arbeiderbevegelsen, 
noe som også medfører at han har en del organisasjonserfaring. 
 
Valgkomitéen mener at Stian Thorvaldsens evner til å takle uforutsette og stressende situasjoner, 
og hans engasjement , er gode egenskaper å ha i det vervet han skal tre inn i. 
 
Valgkomitéen legger med dette til grunn at Stian Thorvaldsen vil være et godt valg som vara inn 
til Velferdsviterutvalget. 
 
 
 
For valgkomitéen, 
Linn Haugen  
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Vedtak 
Stian Thorvaldsen, Høgskolen i Østfold er valgt som vara til representant for velferdsviterne i 
Arbeidsutvalget. 
 
 
 

LT-sak 07/16 Årets sosialarbeiderstudent 

 
 

Gjennom samarbeid med andre studentorganisasjoner har vi i arbeidsutvalget erfart at flere av 
disse organisasjonene viser at de setter pris på studenter som gjør en ekstra innsats for 
samfunnet gjennom for eksempel å dele ut en årlig pris. Vi vet at FO-Studentene har mange 
engasjerte studenter som bruker mye av sin fritid på å hjelpe andre gjennom blant annet frivillig 
arbeid. Dette engasjementet er noe vi i arbeidsutvalget har lyst til å vise at vi setter pris på. 
Kanskje dette kan føre til at flere studenter blir inspirert til å gjøre noe lignende? Både lokallag og 
enkeltstående medlemmer kan komme med forslag på studenter som fortjener tittelen årets 
student. Vi i FO-studentenes arbeidsutvalg presenterer vinneren på årsmøtet. Fristen for å 
nominere en person er to uker før årsmøtet, og kan nomineres til studentrådgiver eller til 
representanter i arbeidsutvalget. Vinneren vil få en omtale i fagbladet Fontene i form av et 
personlig intervju og en reportasje av arbeidet denne studenten har gjort. Vi i FO-Studentenes 
arbeidsutvalg mener det er viktig å vise at vi setter pris på engasjerte studenter og                                                                                                                                                                                                                                                                   
håper dette er en fin måte å gjøre dette på. Prisen for «Årets student» trenger et godt navn, og vi 
inviterer årets deltakere på lokallagskonferansen til å komme med forslag. Anel snakket om dette 
på fredag og vi i arbeidsutvalget vil starte med å presentere tre gode forslag.  
 
Forslag: 
 
ILDFO 2 
Studentenes Folkehelt 11 
FO-Fighter 2016 14 
 
Vedtak 
«FO-Fighter 20xx» blir navnet på den årlige studentprisen til FO-studentene 
 
 
 

LT-sak 08/16 Regnskap 2015 og budsjett 2016 

 
Orientering ved 
studentrådgiver 
 
Vedtak 
Tatt til orientering og 
dokumenter sendes til 
landstinget 
 



Protokoll fra lokallagskonferanse landsting – 11.-13. mars i Harstad 
 

 

  

LT-sak 09/16 Eventuelt 

 
Her er det åpent for informasjon og formidling av smått og litt større fra lokallagene. 
Saker til eventuelt kan ikke vedtas, og er kun til orientering/diskusjon og bør være av 
en slik karakter at det ikke kreves vesentlig spisskompetanse blant representantene. 
 
Saker sendes inn innen 1. mars (for opptrykking av materiell) eller fremmes på selve 
møtet. Saker meldes da innen et nærmere oppgitt tidspunkt i løpet av landstinget. 
 
 
Orienteringssak eventuelt ved Ingrid Rabbe 
 
Tur til Vest-Sahara januar 201. Interesserte kan kontakte Ingrid



Protokoll fra lokallagskonferanse landsting – 11.-13. mars i Harstad 
 

 

 


