Årsmøtesak 1/21

Konstituering
1.1) Ordstyrer
Sentralstyret innstiller for årsmøtet: Årsmøtet godkjenner
Jonas Olstad Semmerud og Solveig Valkvæ som ordstyrere.

1.2) Valg av protokollkomité
Saksfremlegg: MyMeet er et fullelektronisk saksbehandlingssystem

som ikke krever at vi har politisk valgt referent. Istedenfor velger
årsmøtet en protokollkomité med to medlemmer, som kontrollerer og
godkjenner protokollen i det elektroniske saksbehandlingssystemet.

Sentralstyrets innstilling presenteres under årsmøtet.

1.3) Tellekorps
Sentralstyret innstiller for årsmøtet: Tellekorps oppnevnes av
ordstyrerbordet ved behov.

1.4) Redaksjonskomiteer
Saksfremlegg:
Det skal være tre redaksjonskomiteer under årsmøtet, som
behandler og innstiller på alle innkomne forslag: Redaksjonskomité
for politisk program, redaksjonskomité for “Visjon og mål for FOStudentene" og redaksjonskomité for øvrige saker.

Sentralstyrets innstilling presenteres under årsmøtet.

1.5) Innkalling og saksliste
Sentralstyret innstiller for årsmøtet: Årsmøtet godkjenner innkalling
og saksliste for årsmøtet 12.-14. november 2021, med mulige
justeringer under møtet.

1.6) Tidsplan
Sentralstyret innstiller for årsmøtet: Årsmøtet godkjenner fremlagt
tidsplan, med mulige justeringer under møtet:
Fredag 12. november 2021 kl. 17-20
Lørdag 13. november 2021 kl. 10-13 og 14-19

Søndag 14. november 2021 kl. 10-13 og 14-16

1.7) Forretningsorden
Saksfremlegg:
1. Taletid: Taletid på innlegg er 3 minutter. Taletid på replikk
er 1 minutt. Taletid på svarreplikk er 1 minutt. Taletid til
forretningsorden er 3 minutter. Ordstyrerbordet kan foreslå
å innskrenke taletid om de ser at det er nødvendig.
Deltakerne ber om ordet digitalt via MyMeet.
2. Innlegg: Du tegner deg til et innlegg når du skal fremme et
forslag, eller presentere en mening om et forslag eller en
sak.
3. Replikk: Du tegner deg til en replikk når du skal
kommentere innholdet i et innlegg. Replikker får taletid før
neste innlegg. Det gis inntil 2 replikker per innlegg. Replikk
må tegnes mens innlegget presenteres.
4. Svarreplikk: Om noen andre har tatt replikk på innlegget
ditt, har du rett til å svare på deres replikker. Du får en
svarreplikk uavhengig om du har fått en eller to replikker.
5. Til forretningsorden: Du tegner deg til forretningsorden
dersom du har spørsmål om fakta, pauser, den tekniske
gjennomføringen av møtet eller ønsker å få forklart
forkortelser
6. Strek: Ordstyrerbordet foreslår å sette strek for en sak
dersom det er nødvendig for å opprettholde tidsrammen for
møtet, eller dersom det på lang tid ikke har fremkommet
nye meninger og forslag fra talerstolen. Strek settes ved å
sette en frist for å tegne seg til videre innlegg under neste
taler.
7. Forslag: Alle forslag til vedtak må leveres skriftlig via
MyMeet. I tillegg må de fremmes fra talerstolen. Forslag
som ikke fremmes fra talerstolen vil ikke bli
realitetsbehandlet. Når forslaget gjelder vedtaket i en sak,
skal forslaget inneholde helhetlig tekst til vedtak. Når
forslaget gjelder en endring av sentralstyrets innstilling til
styringsdokument, skal forslaget beskrive hvilken del av

innstillingen det gjelder og om det er et endringsforslag,
tilleggsforslag eller strykforslag. Dersom et forslag skal
trekkes må dette aktivt gjøres av forslagsfremmer fra
talerstolen. Når det foreslås en uttalelse, kan du ikke
fremme forslag om et tema til en uttalelse. Du må levere et
skriftlig forslag til ordlyd og innhold i uttalelsen for at den
skal kunne bli realitetsbehandlet av årsmøtet. Årsmøtet vil
bli gitt tid til å lese uttalelsen før talerlisten åpnes.
8. Voteringer: Voteringer skjer elektronisk via MyMeet.
9. Protokolltilførsler: Protokolltilførsler kan forlanges av alle
representanter med forslagsrett. Protokolltilførsler må
meldes innen behandlingen av saken er avsluttet og
leveres skriftlig via MyMeet. Alle som er enig i
protokolltilførselen melder dette før møtets slutt, via
MyMeet.
10. Oppmelding av saker: Alle med forslagsrett har anledning
til å fremme saker til sakslisten. Dette må skje innen
behandlingen av sak om godkjenning av saksliste, og
gjøres via MyMeet. Saker som meldes til behandling under
sak om eventuelt, kan meldes innen behandling av sak om
eventuelt. Saker under eventuelt er kun diskusjonsaker og
det kan ikke fattes vedtak i disse sakene.
Sentralstyret innstiller for årsmøtet: Årsmøtet vedtar det fremlagte
forslaget til forretningsorden.

1.8) Permisjonssøknader
Saksfremlegg: Delegater må sende inn permisjonssøknad dersom
de skal forlate årsmøtet. Dette gjøres gjennom møtesystemet
MyMeet.

Sentralstyret innstiller for årsmøtet: Permisjonssøknader
behandles av ordstyrerbordet underveis i årsmøtet.
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Orienteringer

2.1) Orientering fra møtene i FO-Studentenes sentralstyre og
sentralstyrets handlingsplan v/ Sigrid Lundervold Nesheim

2.2) Orienteringer fra FOs landsstyremøter v/ Silje Tunge
Nesvik

2.3) Orientering fra FO-Studentenes representater i
profesjonsrådene og velferdsviterutvalget
•

Velferdsviterutvalget v/ Aurora Milvang

•

Profesjonsrådet for vernepleiere v/ Elina Mariela Nesheim

•

Profejonsrådet for barnevernspedagoger v/ Vera Louise
Olsen

•

Profesjonsrådet for sosionomer v/ Sigrid Lundervold
Nesheim

2.4) Orienteringer fra valgkomiteen v/ Kari-Anne Sekse

2.5) Orienteringer fra kontrollkomiteen v/ Johannes Menzel
Knudsen

2.6) Orienteringer fra studentrådgiver v/ Solveig Valkvæ

2.7) Orienteringer fra lokallagsstyrene
Sentralstyret

Orienteringer tas til orientering.

innstiller for
årsmøtet
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Budsjett

Saksfremlegg

Årsmøtet skal foreslå budsjettprioriteringer for kommende
valgperiode. Det er sentralstyret som forvalter budsjettet til FOStudentene etter innspill fra årsmøtet.

Sentralstyret

Årsmøtet foreslår følgende budsjettprioriteringer for budsjett 2022:

innstiller for
årsmøtet

Lokallagskonferansen:

600 000

Årsmøte:

320 000

Sentralstyremøter:

280 000

Fagkonferanser:

50 000

Skoleringssamling:

100 000

Lokallagsarbeid:

300 000

Markedsføring:

150 000

FO-Studentene:

1 800 000
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Politisk program

Saksfremlegg

Gjeldende politiske program for 2019-2021 var langt, med mange
saker som FO-Studentene skulle engasjere seg i. Gjeldende
politisk program for 2019-2021 legges til grunn for revidering av
politisk program.

Det finner du her: https://www.fo.no/getfile.php/13342211609584026/Bilder/FOStudentene/SST2021/Politisk%20program.pdf

Forslag til endring sendes inn i MyMeet. Der må du velge hvor i
teksten endringene gjelder. Marker hele området i
endringsforslaget, strykforslaget eller tilleggsforslaget, slik at det er
lett for andre å forstå forslaget ditt. Ved helhetlige endringsforslag
kan disse legges inn ved å markere overskriften på dokumentene.
Sentralstyret

Politisk program for 2022-2024 vedtas med vedtatte endringer.

innstiller for
årsmøtet
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Sentralstyrets handlingsplan 2022

Saksfremlegg

Sentralstyrets handlingsplan utarbeides som et nytt dokument
hvert år og er derfor ikke en revidering av tidligere handlingsplan.
Handlingsplanen er utformet i tråd med tidligere handlingsplaner.
Handlingsplanen er slik at sentralstyret må gjennomføre det som
står der. Vi har laget et forslag til en retning. Samtidig holder vi

handlingsplanen åpen nok til at sentralstyret kan jobbe med andre
interesser.

Sentralstyret

Sentralstyrets handlingsplan for 2022 vedtas med vedtatte

innstiller for

endringer.

årsmøtet
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Visjon og mål for FO-Studentene

Saksfremlegg

Sentralstyret har i år jobbet med visjon og mål for FO-Studentene.
Formålet med dette dokumentet var i utgangspunktet at FOStudentene skulle få tydeligere mål. Dette dokumentet skulle også
være veiledende slik at vi kunne nå de målene vi hadde satt oss.
Da sentralstyret jobbet med dette dokumentet så vi at dokumentet
egentlig har mye av det samme innholdet som vedtektene våre,
vår handlingsplan samt vår lokallagshåndbok. På grunn av at de
andre dokumentene er dekkende, mener sentralstyret at “Visjon og
mål for FO-Studentene" blir overflødig og mot sin hensikt.
Sentralstyret ønsker derfor å stryke dette dokumentet. Dermed vil
FO-Studentene få en bedre oversikt over hvilke dokumenter som
kan være til hjelp for oss.

Sentralstyret

Visjon og mål for FO-Studentene strykes som styringsdokument.

innstiller for
årsmøtet
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Uttalelser

Saksfremlegg

Alle delegater og observatører kan fremme forslag om uttalelser.
En uttalelse er en kort tekst som omhandler noe vi ikke har politikk
på. Målet med en uttalelse er å bruke uttalelsen til å løfte en sak,
og derfor en måte å få satt fokus på enkelte politiske saker.

Uttalelser sendes inn som forslag senest ved behandling av
Årsmøtesak 1/21 Konstituering, punkt 1.5) Innkalling og saksliste.

Sentralstyret

Innkommende forslag til uttalelser behandles av ordstyrer under

innstiller for

årsmøtet.

årsmøtet
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Valg

Saksfremlegg

8.1) Valg av sentralstyre for 2022
•

Leder

•

Nestleder

•

Studentrepresentant i profesjonsrådet for
barnevernspedagoger

•

Studentrepresentant i profesjonsrådet for sosionomer

•

Studentrepresentant i profesjonsrådet for vernepleiere

•

Studentrepresentant i Velferdsviterutvalget

8.2) Varaer til profesjonsrådene og velferdsviterutvalget

•

Vara til profesjonsrådet for barnevernspedagoger

•

Vara til profesjonsrådet for sosionomer

•

Vara til profesjonsrådet for vernepleiere

•

Vara til Velferdsviterutvalget

8.3) Valg av kontrollkomité
•

Leder

•

Medlem

•

Medlem

8.4) Valg av valgkomité
•

Leder

•

Medlem

•

Medlem
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Eventuelt

Saksfremlegg

I denne saken kan det gis informasjon og diskuteres saker som
ikke er satt opp på sakslisten. Alle delegater, varaer og
observatører kan fremme saker til eventuelt. Det kan ikke fattes
vedtak i eventuelt saker. Om du ønsker å få behandlet en sak av
årsmøtet, må du fremme saken under Årsmøtesak 1/21
Konstituering, punkt 1.5) Innkalling og saksliste.

