
 

Protokoll fra FO-Studentenes sentralstyremøte 

 

Dato: 3.-5. januar 2020 

Møtested: Forbundskontoret, Mariboesgate 13, 6. etg 

Tidsramme:  

Fredag 3. januar 12-17 (SST20) og 17-19:30 (SST19+SST20) 

Lørdag 4. januar 09-14 (SST19+SST20) og 14-19:30 (SST20) 

Søndag 5. januar 10-15 (SST20) 

 

Medlemmer av sentralstyret 2019 og 2020: 

Kristin Aldridge, Michael Ouren, Geirr Berthinsen, Ask Nødtveidt Kase, Iris Jansdottir 

Nordberg, Emilie Engan Bjørbu, Sigrid Lundervold Nesheim, Johannes Menzel Knudsen. 

 

Frafall fra sentralstyrene: 

Kristin Aldridge 

 

Til stede fra FOs administrasjon: 

Mari Lilleng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SST-sak 01/20 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. 

SST-sak 02/20 Godkjenninger 

Saksfremlegg Møtet skal behandle følgende: 

 

a. Innkalling og saksliste 

 

b. Protokoll fra SST-møte 4.-6. oktober 2019 

Trykk her for å lese protokollen 

Kontrollkomiteens kommentarer til protokollen: 

Kontrollkomiteen har ingen bemerkninger til protokollen fra 

SST-møtet 4.-6. oktober 2019. 

 

c. Tidsplan for møtet 

Fredag 3. januar 12-17 (SST20) og 17-19:30 (SST19+SST20) 

Lørdag 4. januar 09-14 (SST19+SST20) og 14-19:30 (SST20) 

Søndag 5. januar 10-15 (SST20) 

 

d. Permisjonssøknader 

Kristin Aldridge søker permisjon for hele møtet.  

Ask Nødtveidt Kase søker permisjon lørdag 4. januar. 

 

Vedtak a. Innkalling godkjennes. Sakslisten godkjennes med følgende 

tilleggssak: Valg av 1. og 2. vara til landsstyret. 

b. Protokoll fra SST-møte 4.-6. oktober 2019 godkjennes 

c. Tidsplan for møtet godkjennes 

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


 

d. Innkomne permisjonssøknader godkjennes 

SST-sak 03/20 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. Under overlappingsmøtet 

er det sentralstyret for 2019 som orienterer. 

 

a. Profesjonsrådet for barnevernspedagoger v/ 

 

b. Profesjonsrådet for sosionomer v/ Geirr Berthinsen 

Jeg fikk ikke vært med på siste profesjonsrådsmøte grunnet sykdom. 

Intet annet til orientering. 

 

c. Profesjonsrådet for vernepleiere v/ Michael Ouren 

Fikk ikke vært på siste profesjons møte for vernepleiere som var 9 og 10 

september, da jeg hadde obligatorisk skole.  

Var på landsmøte til FO som var 20-24 november, det var ikke tilknyttet 

et profesjonsmøte før dette. Under landsmøte sin start kom en 

orientering fra profesjonsleder Marit Isaksen hvor studentene fikk noe 

skryt i en bisetning. 

 

d. Velferdsviterutvalget v/ Ask Kase 

Velferdsviterutvalget avholdt et møte i forkant av landsmøtet der vi 

forberedte oss på sakene sammen.  

 

e. Nestleder v/ Iris Jansdottir Nordberg 

Jeg har skrevet et innlegg mot konverteringsterapi for homofile som vi 

fikk 21 andre ungdomsorganisasjoner/-forbund/-partier til å signere på. 

Dette ble publisert i Khrono 10. desember. Jeg deltok også i 

demonstrasjon mot konverteringsterapi sammen med Kristin. 

 

f. Leder v/ Kristin Aldridge 



 

Siden oktober har det meste av tiden blitt brukt for forberedelser til vårt 

eget årsmøtet, og gjennomføringen av denne. Samt forberedelser til 

Landsmøtet og deltakelse på denne.  

I tillegg deltok jeg og Iris på demonstrasjon foran stortinget mot 

konverteringsterapi. Iris fikk ut en artikkel i Khrono samme dag som det 

skulle stemmes, der vi hadde samlet store deler av student- og ungdoms-

Norge. 

 

g. Studentrådgiver v/ Mari Lilleng 

 

FO-Studentenes årsmøte 

Reisebestillinger, allergilister, saksdokumenter og stæsj til årsmøtet 

opptok det meste av min tid fra oktobermøtet frem til FO-Studentenes 

årsmøte 1.-3. november. Jeg var ordstyrer under årsmøtet sammen med 

Helene Harby, noe som gjorde at jeg hadde en del mer å gjøre enn 

vanlig. I etterkant av årsmøtet jobbet jeg noen dager med å ferdigstille 

protokollen. Etter at kontrollkomiteen og sentralstyret hadde fått 

mulighet til å se over den ble den publisert på web innen fristen.  

 

 

Håndbøker for valgkomiteen, kontrollkomiteen og sentralstyret 

Sentralstyret har hatt sin egen håndbok, og valgkomiteen har hatt et 

notat med tips og triks fra tidligere komiteer. Men i år har jeg tatt meg 

tiden til å lage/revidere håndbøker for alle de tre sentrale organene i FO-

Studentene. Jeg har bedt om innspill fra kontrollkomiteen og 

valgkomiteen på deres håndbøker for å få innsikt i om jeg har fått med 

det de synes er viktigst. Alle tre håndbøkene ble sendt ut før jul, slik at 

alle som har blitt valgt til sentrale verv i FO-Studentene har hatt 

mulighet til å sette seg inn i vervet sitt før de tiltrer 1. januar.  

 

LOs sentrale ungdomsutvalg 

Jeg deltok på møte med LOs sentrale ungdomsutvalg 10. desember.  

 



 

Vi landet et program for LOs student- og ungdomskonferanse. Temaet 

blir «Fremtidens arbeiderbevegelse» med undertemaene «hvordan kan 

arbeiderbevegelsen bidra til å løse klimakrisen» og «når sjefen er en 

app». Etter innspill fra meg ble det laget retningslinjer for håndtering av 

trakassering og uønsket oppførsel på konferansen. Konferansen har 

rykte på seg for å ha mye alkohol, og vi vet at det har oppstått uønskede 

hendelser tidligere uten at det har blitt laget retningslinjer for 

forebygging og håndtering. 

 

Vi fikk også fremlagt en FAFO-rapport om LOs studentmedlemmer 

2009-2018. Denne viser hovedsakelig at vi lekker veldig mange unge 

medlemmer, og at det er et mye større problem enn rekrutteringen. 

Rapporten viser også at profesjonsforbundene stiller sterkest i 

medlemsbevaringen, og at det er nettopp det profesjonsfaglige som 

utgjør forskjellen.  

 

Oppdatering av tillitsvalgtverktøy 

Fylkes- og kommunesammenslåingen ble iverksatt 01.01.2020. Før jul 

jobbet medlemsserviceavdelingen, inkludert meg selv, med å gjøre 

denne endringen i medlemsregisteret og bedriftsregisteret vårt. Dette 

inkluderer at også en del studenter meldes over i en ny fylkesavdeling. 

Samtidig ble det oppdaget at det har blitt gjort endringer i registeret vårt 

over utdanningssteder som har gjort at mange studenter ikke har funnet 

sitt studiested når de melder seg inn. Dette er nå ryddet opp i og det er 

innført rutiner for å vedlikeholde registeret bedre.  

 

Rekruttering og medlemsbevaring 

Vi har nå 2621 studentmedlemmer i FO. Dette er en god start på året. 

Samtidig har vi nå fått ny logo som må markedsføres godt i året som 

kommer for at studentene skal kjenne oss igjen. Jeg har begynt arbeidet 

med å lage en ny brosjyre med den nye visuelle profilen, men er ikke 

helt i mål enda. 

 



 

Vedtak Orienteringene tas til orientering 

SST-sak 04/20 Overlapp fra sentralstyret 2019 

Saksfremlegg Under overlapp mellom SST19 og SST20 skal vi ta opp følgende 

temaer: 

a. Årsmøtevedtakene 

- Uttalelsene (Trykk her for å lese dem) 

- Sentralstyrets handlingsplan (Trykk her for å lese den) 

- FO-Studentenes strategiplan  

b. Evaluering av årsmøtet 

c. Evaluering av landsmøtet 

d. Samarbeid med andre organisasjoner 

e. Overlapp mellom vervene 

Vedtak Tas til orientering. 

SST-sak 05/20 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. 

Vedtak Lokallagene er fordelt og status er oppdatert i SharePoint. Alle kontakter 

sine lokallag i løpet av uke 2 og introduserer seg. 

https://www.fo.no/uttalelser-2019/category1463.html
https://www.fo.no/uttalelser-2019/category1463.html
https://www.fo.no/styringsdokumenter/category1342.html
https://www.fo.no/styringsdokumenter/category1342.html


 

SST-sak 06/20 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 Vi har opprettet et arbeidsdokument i SharePoint for arbeidet med 

handlingsplanen. Vi begynner med å kontakte lokallagene og å 

planlegge lokallagskonferansen frem mot neste møte. 

SST-sak 07/20 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 

Sentrale samlinger: 

28. februar til 1. mars – Lokallagskonferansen 

SST-sak 08/20 Budsjett 

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. Det er 

laget et SharePoint-dokument for oversikt over budsjett og regnskap 

som oppdateres like før SST-møtene. 

 

Oppdatert regnskap legges frem på møtet. 



 

Forslag til 

vedtak 

Regnskapet for 2019 og budsjettet for 2020 er gjennomgått. Det er ikke 

gjort endringer fra landstingets forslag til budsjettprioriteringer. 

Budsjettet for 2020 er som følger: 

Formål Budsjett 

Årsmøte 320 000 

Lokallagskonferansen 400 000 

Sentralstyremøter 280 000 

Fagkonferanser 60 000 

Skolering (FOLEN) 170 000 

Lokallagsarbeid 80 000 

Markedsføring 120 000 

SUM 1 430 000 

 

 

SST-sak 09/20 Eventuelt 

Saksfremlegg Saker som ikke er meldt ved møtestart, må tas opp på eventuelt. Det kan 

ikke gjøres vedtak på denne saken. 

Behandling Det ble ikke fremmet noe under denne saken.  

SST-sak 10/20 Valg av 1. og 2. vara til FOs landsstyre 

Saksfremlegg FO-Studentene har to representanter i FOs landsstyre (LS), en med fulle 

rettigheter og en med tale- og forslagsrett. FO-Studentenes vedtekter sier 

at det er FO-Studentenes leder og nestleder som skal fylle disse vervene. 

Det skal velges 1. og 2. vara for begge representantene.  

Vedtak LS-representant med fulle rettigheter er leder Iris Jansdottir Nordberg. 

Følgende velges som hennes varaer: 

1. vara er Emilie Engan Bjørbu 

2. vara er Sigrid Lundervold Nesheim 

 

LS-representant med tale- og forslagsrett er nestleder Emilie Engan 

Bjørbu. Følgende velges som hennes varaer: 

1. vara er Johannes Menzel Knudsen 

2. vara er Sigrid Lundervold Nesheim 

 


