
Protokoll fra FO-Studentenes sentralstyremøte 

 

Dato: 20.01.2021 

Møtested: Teams  

Tidsramme: 13.00-15.00 

Medlemmer av sentralstyret 2021: 

Sigrid Lundervold Nesheim, Vera Louise Olsen, Silje Tunge Nesvik og Elina Mariela 

Dyrnes Nesheim.  

Til stede fra FOs administrasjon: 

Solveig Valkvæ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SST-sak 01/21 Konstituering 

Saksfremlegg Møtet skal konstituere seg med følgende: 

a. Møteleder 

b. Referent 

 

Vedtak a. Sigrid Lundervold Nesheim velges som møteleder 

b. Solveig Valkvæ velges som referent 

 

SST-sak 02/21 Godkjenninger 

Saksfremlegg Møtet skal behandle følgende: 

 

a. Innkalling og saksliste 

 

b. Protokoll fra SST-møte 2.-4. oktober 2020 

Trykk her for å lese protokollen 

Kontrollkomiteens kommentarer til protokollen:  

Kontrollkomiteen har ingen kommentarer til protokollen fra 

SST-møte 2.-4. oktober 2020 

 

c. Tidsplan for møtet 

Onsdag 20.01.2021 kl. 13.00-15.00  

 

d. Permisjonssøknader 

 

Vedtak a. Innkalling og saksliste godkjennes 

b. Protokoll fra SST-møte 2.-4. oktober 2020 godkjennes 

c. Tidsplan for møtet godkjennes 

d. Innkomne permisjonssøknader godkjennes 

 

https://www.fo.no/getfile.php/1331656-1601897593/Bilder/FO-Studentene/Dokumenter/Protokoller/Protokoller%202020%20SST/Protokoll%20fra%207.%20SST-m%C3%B8te%202020%2C%2002.-04.%20oktober.pdf


SST-sak 03/21 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 2020 som orienterer. 

 

a. Profesjonsrådet for barnevernspedagoger v/ Vera Louise 

Olsen 

b. Profesjonsrådet for sosionomer v/ Sigrid Lundervold 

Nesheim 

c. Profesjonsrådet for vernepleiere v/ Johannes Menzel 

Knudsen 

d. Velferdsviterutvalget v/ 

e. Nestleder v/ Emilie Engan Bjørbu 

f. Leder v/ Iris Jansdottir Nordberg 

g. Studentrådgiver v/ Solveig Valkvæ 

 

Vedtak Sentralstyret 2020 er ikke til stede på dette møtet og 

orienteringen utgår.  

 

SST-sak 04/21 Overlapp fra sentralstyret 2020 

Saksfremlegg Under overlapp mellom SST20 og SST21 skal vi ta opp følgende 

temaer: 

a. Evaluering av årsmøtet 2020 

b. Vedtatt handlingsplan 

-  Trykk her for å lese handlingsplanen for 2021  

c. Overlapp mellom vervene 

d. Samarbeid med andre organisasjoner 

- Deltakelse på konferanser/arrangement 

https://www.fo.no/getfile.php/1334215-1609583302/Bilder/FO-Studentene/SST2021/Handlingsplan.pdf


- Kontaktinformasjon til dem man evt. har samarbeidet 

med 

e. Deltakelse på FOs landsstyremøter 

 

Vedtak Evalueringen av årsmøtet er lastet opp i eget dokument på 

SharePoint. Overlapp er flyttet og gjøres over 

telefon/Teams/Zoom på grunn av utsettelse av dato for første 

helg med styremøte.  

 

SST-sak 05/21 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 Sigrid Lundervold Nesheim (leder) har fulle rettigheter og vara for 

henne er:  

• Silje Tunge Nesvik velges som 1. vara for Sigrid 

Lundervold Nesheim 

• Elina Mariela Dyrnes Nesheim velges som 2. vara for 

Sigrid Lundervold Nesheim  

Silje Tunge Nesvik (nestleder) har tale- og forslagsrett og vara for 

henne er:  

• Vera Louise Olsen velges som 1. vara for Silje Tunge 

Nesvik 

• Elina Mariela Dyrnes Nesheim velges som 2. vara for Silje 

Tunge Nesvik 

 



SST-sak 06/21 Årshjul 

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

oppdateres gjennom hele året. Her legges det inn styremøter, 

arrangementer ol.  

 

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  Det er laget et eget dokument som heter «Årshjul» i SharePoint.  

Neste styremøte er: 12.-14. februar 2021.  

 

SST-sak 07/21 Eventuelt 

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

Det kan ikke gjøres vedtak på denne saken.   

 

 

 


