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Sentralstyret innstiller for årsmøtet: Følgende budsjettprioriteringer for budsjett 2022.
1. Lokallagskonferansen:

600 000

3

Årsmøte:

320 000

4

Sentralstyremøter:

280 000

5

Fagkonferanser:

6

Skoleringssamling:

100 000

7

Lokallagsarbeid:

300 000

8

Markedsføring:

150 000

9

FO-Studentene

1 800 000

50 000

Saksfremstilling: Årsmøtet skal foreslå budsjettprioriteringer for kommende valgperiode, jf.
§ 2.3, men det er sentralstyret som forvalter budsjettet etter innspill fra årsmøtet. Budsjettet
er foreslått med utgangspunkt i normal drift.
Formål 410 er Årsmøte og FOs studentkonferanse slått sammen. FOs studentkonferanse er
foreslått økt med kr 200 000 mens Årsmøte står slik posten gjorde i tidligere budsjett.
FOs studentkonferanse, tidligere kalt landsting, er en ny faglig konferanse med hittil stort
oppmøte og venteliste. I FO-Studentenes vedtekter står følgende om konferansen: «Hvert år
skal sentralstyret arrangere en nasjonal fagkonferanse. Det dekkes utgifter for to deltakere
fra hver av utdanningene våre, per studiested». Frem til nå har det vært satt av kr 400 000 til
denne konferansen, og det er nå ønskelig å øke denne posten med kr 200 000 for å nå ut
med tilbudet til flere studentmedlemmer. Formålet er å lage en større og inkluderende
konferanse. Denne konferansen er for mange ett springbrett til å engasjere seg mer i FOStudentene, og flere av deltakerne har i etterkant av konferansen engasjert seg i lokale og

sentrale verv. Både i 2020 og 2021 var det venteliste og man måtte si nei til deltakere som
ønsket å delta. På årets konferanse om vold og trusler har flere av deltakerne uttalt at de
synes det er synd at medstudentene ikke fikk muligheten til å delta. Vi mener at det vil være
en god investering både for FO og FO-Studentene å utvikle konferansen og gjøre den til et
faglig og sosialt knutepunkt for studentmedlemmer. Flere fornøyde og engasjerte
studentmedlemmer vil gi ringvirkninger, som fører til flere yrkesaktive medlemmer i FO. I
tillegg er en fagkonferanse rettet mot våre utdanninger unikt og gir oss en fordel i møte med
konkurrerende fagforeninger.
Årsmøte arrangeres hvert år på høsten og er FO-Studentenes øverste beslutningsorgan.
Posten dekker reiseregninger, overnatting, mat, rekvisita, og faglige og/eller sosiale innspill
som underholdning, eksterne deltakere m.m.
Sentralstyremøter dekker 7 møter i løpet av valgperioden. Dette gjelder reiseregninger,
overnatting og mat for 6 representanter i sentralstyret. I tillegg er et av sentralstyremøtene
lagt til et utenlandsopphold, for å styrke samholdet innad i sentralstyret.
Fagkonferanser er tenkt til å dekke for eksempel deltakelse på Arendalsuka, LOs student- og
ungdomskonferanse og andre fagkonferanser i regi av fagforeninger og
studentorganisasjoner, som FO-Studentenes sentralstyre bør være representert på.
Skoleringssamling er en samling for leder, nestleder og økonomiansvarlig i de ulike
lokallagsstyrene. Her samles man for opplæring, og posten dekker reiseregninger,
overnatting og mat.
Lokallagsarbeid har i lang tid stått stabilt på rundt kr 100 000. Det er nå ønskelig å øke
denne posten med kr 200 000. Dette har hittil vært en post forbeholdt FO-Studentenes
lokallagsstyrer. Noen lokallagsstyrer har aktivt søkt om midler fra FO-Studentene sentralt og
blitt tildelt kr 6000 i året til sosiale og faglige aktiviteter/arrangement. Samtidig er det flere
lokallagsstyrer som ikke søker, ettersom man ikke kommer langt med kr 6000 når man skal
arrangere aktiviteter på campus og konkurrerer med andre bemidlede studentorganisasjoner
og linjeforeninger. Vi opplever at man dermed ikke tar seg bryet og unngår å søke. I 2022 er
målet å gjøre det mer attraktivt å engasjere seg lokalt, og FO-Studentenes sentralstyre skal
legge ned en innsats for at søknadsprosessen skal være en godt innarbeidet rutine. Dette
skal man oppnå ved å blant annet snakke aktivt om posten og hvordan man søker penger
jevnt gjennom året, gi god opplæring og utarbeide en ny og tilgjengelig mal for søknad.
Markedsføring dekker vervekampanjer og promotering av aktiviteter på sosiale medier.
Tidligere har denne posten også dekket utgivelse av FOs studentmagasin. I år blir det
foreslått at man ikke skal gi ut studentmagasinet. Å gi ut studentmagasinet er dyrt og svært

tidkrevende, i tillegg er det vanskelig å måle om dette faktisk blir lest og har en viktig hensikt.
Istedenfor er det ønskelig å bruke mer penger på blant annet flere og gode vervekampanjer
og egne rekvisita med studentlogo, som bidrar til økt synlighet og rekruttering.

