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Innkallingsdato: 05.01.2022 

Møtedato: 15.01.2022-16.01.2022 

Klokkeslett: 15/01: 10-18 

16/01: 10-16 

 

Referent: Solveig Valkvæ. 

Til stede fra FO-Studentenes sentralstyre: Sigrid Lundervold Nesheim, Sabrina Vindorum 

Wikjord, Patricia Eriksen, Johanna Elisabeth Fevang, Annette L’orange Ekstrøm og Maren 

Vieth Mildestvedt. 

I tillegg møtte: Kari Dale og Kari-Anne Sekse til sak 2/22 og Gry Reinsnos til sak 7/22. 

Til stede fra FOs administrasjon: Solveig Valkvæ.  

 

Protokoll fra sentralstyremøte 15.01.2022-16.01.2022 

Punkt Beskrivelse 

1/22 Godkjenning av: 

• Innkalling 

• Eventuelle permisjonssøknader 

• Protokoll fra sentralstyremøte 15.-17. oktober 2021 (Den finner man ved å trykke 
her.) Administrasjonen ønsker i tillegg å få godkjenning til at protokollene kan 
godkjennes per e-post fremover, slik at godkjent versjon kan være tilgjengelig på 
fo.no/student.  
 
 

Vedtak Innkalling og protokoll godkjennes. Administrasjonen gis fullmakt til å oversende 
protokollen via e-post for godkjenning fremover.  
 

2/22 Studentrepresentant i Velferdsviterutvalget: 
 
På FO-Studentenes årsmøte 12.-14. november 2021 ble alle sentrale verv i FO-
Studentene besatt, bortsett fra studentrepresentant i Velferdsviterutvalget og vara til 
studentrepresentant i Velferdsviterutvalget.  
 
Utlysningsteksten ble publisert på fo.no/student 08.12.21 og det er hittil to interesserte 
kandidater. De interesserte er satt i kontakt med valgkomiteen og det vil bli gitt en 
oppdatering på intervju- og innstillingsprosessen.  
 
Valgkomiteens innstilling:  
 
 

https://www.fo.no/getfile.php/1341280-1636112711/Bilder/FO-Studentene/Dokumenter/Protokoller/Protokoller%20SST%202021/Protokoll%20SST-m%C3%B8te%2015.-17.%20oktober%202021.pdf
https://www.fo.no/getfile.php/1341280-1636112711/Bilder/FO-Studentene/Dokumenter/Protokoller/Protokoller%20SST%202021/Protokoll%20SST-m%C3%B8te%2015.-17.%20oktober%202021.pdf
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Studentrepresentant i Velferdsviterutvalget: Annette L’orange Ekstrøm. 
 
Annette er ei dame med mange baller i luften samtidig, og viser stort engasjement i 
det hun gjør. Hun er klar i sin sak, der hun ønsker å vise kompetansen til 
velferdsvitere. Annette er strukturert, organisert og fleksibel i sitt arbeid og sine 
studier. 
 
Hun har lang erfaring og kompetanse innenfor organisasjonsarbeid, som frivillig, 
leder og tillitsvalgt. Hun sier og viser et stort engasjement for FO-studentene, der 
hun fra tidligere har vært med i sommerpatruljen til LO som FO-studentmedlem. 
Hun er en som viser stor omsorg for de rundt seg, der hun passer på at alle skal ha 
det bra. Så lenge det er struktur, arbeidsfordeling og et engasjement er hun klar for å 
ta jobben. 
 
Vi i valgkomiteen er sikre på at Annette kan bidra med mye i vervet som velferdsviter 
i velferdsutvalget da hun er klar i sin tale. 
 
Vara til studentrepresentant i Velferdsviterutvalget: Erle Malde-Frøyland. 
 
Erle har tidligere vært aktiv innenfor ungdomspolitikk i Stavanger, der hun blant 
annet var nestleder en liten periode. Hun viser stort engasjement og interesse for 
vervet som velferdsviterrepresentant. Erler sier selv at hun har god kapasitet til dette. 
 
Erle viser også generell interesse og engasjement innenfor FO-Studentene, og har et 
ønske om å være mer delaktig, for eksempel i et lokallag. 
 
I tillegg ønsker hun å fremme velferdsvitere utad. Dette er noe hun kunne tenke seg 
å gjøre for eksempel gjennom skriving og fotografering, da hun fra tidligere har god 
erfaring innenfor dette, og har blant annet skrevet flere artikler. 
 
Valgkomiteen har stor tillit til at Erle kan gjøre en god jobb i vervet som vara 
 
 

Vedtak Annette L’orange Ekstrøm velges som studentrepresentant i Velferdsviterutvalget og Erle 
Malde-Frøyland velges som vara til studentrepresentant i Velferdsviterutvalget.  
 

3/22 Valg av 1.- og 2. vara til FOs landsstyre: 
 
FO-Studentene har to representanter i FOs landsstyre, en med tale- forslags- og 
stemmerett 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, i tilfelle representantene ikke kan delta på landsstyre.  
 
 

Vedtak - Johanna Elisabeth Fevang velges som 2. vara for Sigrid Lundervold Nesheim 
- Trish Eriksen velges som 1. vara for Sabrina Vindorum Wikjord  
- Annette L’Orange Ekstrøm velges som 2. vara for Sabrina Vindorum Wikjord 

 

4/22 Sentralstyrets handlingsplan: 
 
På FO-Studentenes årsmøte 12.-14. november 2021 vedtok man sentralstyrets 
handlingsplan 2022, som er et styringsdokument sentralstyret må følge opp i 2022.  
 
Sentralstyrets handlingsplan finner man ved å trykke her.  
 
Sentralstyret begynner på arbeidet med å følge opp handlingsplanen.  
 
 
 

https://www.fo.no/getfile.php/1342424-1641199544/Bilder/FO-Studentene/%C3%85rsm%C3%B8te%202021/2%20Handlingsplan_A4%202021.pdf
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Vedtak - Johanna Elisabeth Fevang følger opp lokallagsstyrene i Grimstad og 
Sogndal 

- Sabrina Vindorum Wikjord følger opp lokallagsstyrene i Levanger og Harstad 
- Maren Vieth Mildestvedt følger opp lokallagsstyrene i Bergen og 

Lillehammer 
- Patricia Eriksen følger opp lokallagsstyrene i Porsgrunn og Alta 
- Annette L’orange Ekstrøm følger opp lokallagsstyrene i Stavanger og 

Kristiansand  
- Sentralstyret skal arrangere en digital skolering for lokallagsstyrene per 

semester, første skolering blir 09.02.22 kl. 18-20 om verving og 
organisasjonsbygging 

- Sentralstyret skal opprette to nye lokallagsstyrer i løpet av valgperioden 
- Solveig Valkvæ og Johanna Elisabeth Fevang skal ha en fast spalte på 

vernepleier.no om vernepleierstudiet 
 
 

5/22 Årshjul 2022: 
 
I løpet av 2022 skal sentralstyret gjennomføre syv styremøter, og aktiviteter fra 
handlingsplanen for 2022. I tillegg skal deltakere fra sentralstyret delta på FOs 
landsstyre, profesjonsråd og Velferdsviterutvalget. Det må derfor lages et årshjul som gir 
en oversikt over de ulike aktivitetene og når de skal skje.  
 
For at dette skal la seg gjøre må deltakerne i sentralstyret på forhånd ha en viss oversikt 
over egen kalender fremover.  
 

Vedtak - Sentralstyremøter: 04.-06.02, 01.-03.04, 29.04-01.05, 10.-12.06, 12.-14.08, 
07.-09.10 

- 09.02.21: Digital skolering for lokallagsstyrene 
- 25.-27.03: Skoleringssamling 
- 09.-11.09: FOs studentkonferanse 
- 11.-13.11: Årsmøte 

 

6/22 Budsjett 2022: 
 
FO-Studentenes budsjett for 2022 ser slik ut:  
 

FOs studentkonferanse 600000 

Årsmøte 320000 

Sentralstyret 280000 

Fagkonferanser 50000 

Skoleringssamling 100000 

Lokallagsarbeid 300000 

Markedsføring 150000 

Totalsum 1800000 

 
Det er sentralstyrets ansvar å følge opp budsjettet. Sentralstyret skal gå gjennom 
budsjettet og planlegge hvordan man kan bruke midlene riktig i 2022.  
 
 

Vedtak Hvert lokallagsstyre kan i 2022 søke om kr. 12.000, - til å lage faglig og sosiale aktiviteter 
for studentmedlemmer.  
 

7/22 Undervisningsmateriell om yrkesetikk: 
 
FO har satt sammen en arbeidsgruppe som jobber med å utvikle et 
undervisningsmateriell om yrkesetikk, som FO kan bruke i undervisning på 
utdanningsinstitusjoner hvor våre utdanninger er. Studentrådgiver sitter i denne 
arbeidsgruppen og ønsker å involvere sentralstyret i arbeidet med 
undervisningsmateriellet.  
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Studentrådgiver orienterer om arbeidet.  
 

Vedtak Tatt til orientering.  
 

8/22 Eventuelt: 
 
Saker til eventuelt tas opp under sak 1/22 punkt 1, godkjenning av innkalling. 
 

 

 


