
 

Innkalling og saksliste for FO-Studentenes sentralstyremøte 

 

Dato: 27.-29. mars 2020 

Møtested: Grunnet koronautbruddet gjennomføres møtet digitalt. Vi setter opp møtet i 

MyMeet og kommuniserer per telefon.  

Tidsramme: Fredag 27. mars 14-16, lørdag 28. mars 9-17, søndag 29. mars 10-16. 

 

Medlemmer av sentralstyret 2020: 

Iris Jansdottir Nordberg, Emilie Engan Bjørbu, Sigrid Nesheim, Johannes Menzel Knudsen. 

 

Til stede fra FOs administrasjon: 

Mari Lilleng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SST-sak 20/20 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 21/20 Godkjenninger 

Saksfremlegg Møtet skal behandle følgende: 

a. Innkalling og saksliste 

 

b. Protokoll fra SST-møte 14.-16. februar 2020 

Kontrollkomiteens kommentarer til protokollen:  

 

c. Tidsplan for møtet 

Fredag 27. mars kl. 14-16 

Lørdag 28. mars kl. 9-17 

Søndag 29. mars kl. 10-16 

 

d. Permisjonssøknader 

 

Vedtak a. Innkalling og saksliste godkjennes 

b. Protokoll fra SST-møte 14.-16. februar 2020 godkjennes 

c. Tidsplan for møtet godkjennes 

d. Innkommende permisjonssøknader godkjennes 

SST-sak 22/20 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 

 

Ingen ting til orientering. 

 

c. Profesjonsrådet for vernepleiere v/ Johannes M. Knudsen 

 

Deltat på stiftingsårsmøtet til FO Vestland. Delegatene var stort sett 

enig, ser ut til at interim styret har gjort et godt grunnleggende arbeid. 

Ellers intet å orientere om. 

 

d. Velferdsviterutvalget v/ 

e. Nestleder v/ Emilie Engan Bjørbu 

 

Ingen ting til orientering. 

 

f. Leder v/ Iris Jansdottir Nordberg 

 

19/2 Landsstyremøte 

Jeg og Emilie deltok. Det var et ekstraordinært telefonmøte med 

landsstyre for å vedta  vinneren av sosialarbeiderprisen 2020. 

 

LOs student og ungdomskonferanse er flyttet til 13.-15. november. 

 

Sosiale medier/politikk 

- Vi har bikket 500 følgere på Instagram.  

- Vi har publisert tre artikler på nettsiden fra lokallagskonferansen.  

- Vi har sluttet oss til et opprop mot skeive i Polen.  

- Vi har laget opprop om dagpenger til studenter som permitteres 

under koronautbruddet.  

- Jeg har vært med på en videohilsen med resten av LO-

ungdommen for å takke dem som holder samfunnet i gang under 

koronautbruddet.  



 

- Vi har skrevet en artikkel om hvordan koronautbruddet påvirker 

praksisstudier. 

 

Jeg har vært i kontakt med Anne-Linn Sekkingstad, leder av 

valgkomiteen. Valgkomiteen jobber med en intervjuguide og har en 

kandidat til representant for barnevernspedagogstudentene i 

sentralstyret.   

 

g. Studentrådgiver v/ Mari Lilleng 

 

FO har innført hjemmekontor og reiseforbud for alle ansatte. Alt av 

reiser for oppfølging og skolering av lokallag er derfor satt på vent. Jeg 

har prøvd å komme i kontakt med lokallagslederne for å høre om de 

trenger noe, men de fleste svarer at FO-innsatsen ligger brakk nå som de 

ikke kan arrangere aktiviteter.  

 

Jeg jobber kontinuerlig med informasjon om koronautbruddets 

påvirkning på studentmedlemmene, i samarbeid med 

kommunikasjonsavdelingen. Jeg svarer også på mange henvendelser fra 

studentmedlemmer som er berørt av permitteringer, utsatt eller endret 

eksamen, endringer i praksis og andre korona-relaterte hendelser.  

 

Vi har nå 2855 studentmedlemmer i FO. 269 av dem står i fare for 

utmelding grunnet manglende betaling. Fylkesavdelingene er gjort 

oppmerksom på at de må følge opp studentmedlemmene for å få bevart 

dem. Det gjøres en god jobb der ute, men vi mister nok likevel mange. 

Utmelding skjer 31. mars. 

 

Vedtak Orienteringene tas til orientering 

SST-sak 23/20 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. 

SST-sak 24/20 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 lager en nettsak som svarer på regjeringens krisepakke for studentene 

under koronautbruddet. Vi fremmer innlegget på facebook. 

 

Vi jobber for implementeringen av de nye retningslinjene for helse- og 

sosialfagutdanningene (rethos) i utdanningene. Det lages et dokument 

med argumenter for noen av våre kampsaker, som lokallagene kan 

benytte om de ønsker å påvirke implementeringen av rethos på sitt 

studiested. Innen 5. april skal alle komme med innspill til hvilke punkter 

vi skal skrive argumenter for, og forslag til argumentasjon. Innen 13. 

april skriver Sigrid og Johannes forslag til 1. utkast, som sendes resten 

av SST for innspill. 

 

20. april er frist for å sende inn 1. utkast til tekstene i studentmagasinet. 

Tekstene samles i egen mappe i SharePoint. 3. mai er siste frist for 

korrekturlesning av tekstene. Ferdigstilte tekster samles i egen mappe i 

SharePoint. Mari sender ferdigstilte tekster og bilder til Thomas Løland 

mandag 4. mai. 

 



 

SST-sak 25/20 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 fra forrige møte: 

 

Sentralstyremøter:   

14.-16. februar   

27.-29. mars   

1.-3. mai   

28.-31. mai  

7.-9. august  

 

Sentrale samlinger:  

28. februar til 1. mars – Lokallagskonferansen  

18.-20. september – Skoleringskonferansen (FOLEN)  

13.-15. november - Årsmøtet  

  

Annet:  

24.-26. april – LOs student og ungdomskonferanse  

10.-16. august – Arendalsuka  

 

Forslag til 

vedtak 

Sentralstyremøter:   

14.-16. februar   

27.-29. mars   

1.-3. mai   

28.-31. mai  

7.-9. august  



 

25.-27. september (innstillingsmøte) 

 

Sentrale samlinger:  

28. februar til 1. mars – Lokallagskonferansen  

18.-20. september – Skoleringskonferansen (FOLEN)  

30. oktober-1. november - Årsmøtet  

  

Annet:  

10.-16. august – Arendalsuka  

13.-15. november – LOs student og ungdomskonferanse  

 

 

SST-sak 26/20 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. Det er 

laget et SharePoint-dokument for oversikt over budsjett og regnskap 

som oppdateres like før SST-møtene.  

 

Oppdatert regnskap legges frem på møtet. 

Vedtak Koronatiltakene medfører endringer i utgiftene våre i år. Fordi vi ikke 

vet hvor lenge situasjonen vil vare, er det mange av utgiftspostene vi 

ikke kan vedta detaljerte budsjetter for på nåværende tidspunkt.  

 

Vi prioriterer å bruke mer midler på markedsføring på sosiale medier, 

for å nå medlemsmassen mens koronatiltakene er iverksatt. 

 

Vi planlegger de nasjonale samlingene som normalt, i tilfellet 

situasjonen tillater at de kan gjennomføres. Budsjettet foreslått av 

årsmøtet opprettholdes. 

 



 

Vi opprettholder budsjettene til eksterne arrangementer som er varslet 

flyttet, i tilfellet situasjonen tillater at arrangementene gjennomføres 

sener i år. 

 

Vi opprettholder budsjettet til lokallagsaktivitet, slik at lokallagene kan 

søke midler på tross av begrenset mulighet til å gjennomføre aktivitet. 

 

Det utbetales et møtehonorar på 1000 kr til hvert sentralstyremedlem for 

alle sentralstyremøter som gjennomføres digitalt. Dette gjelder fra og 

med mars-møtet. 

 

SST-sak 27/20 Evaluering av LLK 

Saksfremlegg Lokallagskonferansen ble gjennomført 28. februar til 1. mars 2020. Etter 

konferansen ble det sendt ut et elektronisk evalueringsskjema til alle 

deltakerne. Under denne saken skal vi gå igjennom tilbakemeldingene 

fra deltakere. Sentralstyret blir også bedt om å komme med sine 

tilbakemeldinger under møtet. 

Vedtak Vi har gått igjennom evalueringen. Vi har fått veldig gode 

tilbakemeldinger på årets lokallagskonferanse, både på det faglige og 

sosiale innholdet. Sentralstyret er også veldig fornøyde med 

gjennomføringen. Sentralstyret tar med seg evalueringen til overlapp 

med neste sentralstyre.  

 

SST-sak 28/20 Studentmagasinet 

Saksfremlegg Studentmagasinet er en del av sentralstyrets handlingsplan. Det skal 

publiseres til studiestart og gis ut til alle nye studenter. Sentralstyret er 

ansvarlige for gjennomføringen og innholdet i magasinet. Tekster og 

bilder skal leveres til Thomas Løland fra LO media innen 4. mai. Han 

designer magasinet og sender det til trykking. 

Under SST-møtet skal vi planlegge innholdet og fordele ansvaret for de 

ulike tekstene. Alle bes om å forberede seg på å komme med innspill til 

innhold. 



 

Vedtak Sentralstyret har bestemt seg for innholdet i magasinet og fordelt 

ansvaret for de ulike tekstene. 

SST-sak 29/20 Markedsføringsstrategi 

Saksfremlegg Det skal opprettes en markedsføringsstrategi for FO-Studentene. Under 

SST-møtet skal vi drøfte innholdet i den. 

Vedtak Vi har begynt arbeidet med markedsføringsstrategien i et eget 

SharePoint-dokument. 

SST-sak 30/20 Strategiplan 

Saksfremlegg På årsmøtet 2019 ble det vedtatt at FO-Studentene skal utarbeide en 

strategiplan, basert på innkommende forslag under årsmøtet. 

Utarbeidelsen av strategiplanen ble oversendt sentralstyret.  

 

Under lokallagskonferansen 2020 la sentralstyret ut et elektronisk 

tilbakemeldingsskjema der lokallagsstyrene eller enkeltmedlemmer kan 

komme med tilbakemeldinger på utkastet til strategiplan slik det forelå 

etter årsmøtet 2019. Det ble også satt opp en stand der Iris var 

tilgjengelig for å diskutere og svare på spørsmål rundt planen, og der 

deltakerne på lokallagskonferansen kunne gi tilbakemeldinger. 

 

Dette var første steg i arbeidet med strategiplanen. I neste omgang skal 

SST lage et revidert forslag basert på innspillene fra medlemmene og 

lokallagsstyrene. Det vil legges opp til nye innspill fra lokallagsstyrene 

senere i prosessen. 

 

Sentralstyret bes om å lese strategiplanen i forkant av SST-møtet. 

 

Vedtak Vi har gjennomgått tilbakemeldingene på strategiplanen fra 

lokallagskonferansen og det elektroniske tilbakemeldingsskjemaet. Vi 

har begynt revideringen i et eget SharePoint-dokument. Vi jobber videre 

med strategiplanen på neste sentralstyremøte.  



 

SST-sak 31/20 Eventuelt 

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

ikke gjøres vedtak på denne saken.   

 

 


