
  

Innkallingsdato: 28.01.2022 

Møtedato: 04.02.2022- 06.02.2022 

Klokkeslett: 04/02: 17-20 

05/02: 10-16 

06/02: 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. 

Til stede fra FOs administrasjon: Solveig Valkvæ.  

 

Møte med FO-Studentenes sentralstyre (SST)  

Saksliste:  

 

Punkt  Beskrivelse  

9/22 Godkjenning av: 

• Innkalling 

• Permisjonssøknader 

Vedtak: - Innkalling godkjennes 
- Følgende permisjonssøknader godkjennes: 

Maren Vieth Mildestvedt har permisjon fra kl. 19.00-20.00 04.02, og Annette 
L’orange Ekstrøm har permisjon fra kl. 19.00-20.00 04.02 og fra kl. 14.00-16.00 
06.02.  

10/22  Innspill til revidering av SAIHs prinsipprogram: 
 
FO er en av medlemsorganisasjonene i SAIH, og i forkant av SAIH sitt årsmøte har FO-
Studentene blitt tilsendt prinsipprogrammet for revidering. 
 
Prinsipprogrammet er et av de viktigste grunndokumentene i SAIH som nedsetter 
organisasjonens formål, visjon og verdigrunnlag. Det gjeldende prinsipprogrammet er vedtatt 
for perioden 2017-2022. Alle SAIH medlemmer inviteres nå til å komme med innspill til dette 
dokumentet, dette gjelder også FO-Studentene. Sentralstyrets medlemmer skal i forkant av 
møte ha gått gjennom prinsipprogrammet, og gjort seg noen tanker vedrørende 
spørsmålene. 

 

  

  

  



Dere finner prinsipprogrammet her.  
 
Dette er spørsmålene de ønsker svar på:  
 

• Prinsipprogrammet nevner tre ulike kjerneverdier som danner grunnlaget for SAIHs 
arbeid: solidaritet, likestilling og ikke-diskriminering. Er det andre kjerneverdier som 
burde inkluderes her?  

o Hvordan kan “definisjonene” av kjerneverdiene endres for å bedre reflektere 
hva SAIH står for?  

• Er inntrykket deres at beskrivelsene av SAIHs arbeid med utviklingssamarbeid og 
politisk påvirkning og informasjonsarbeid reflekterer hvordan SAIH arbeider i 2022, 
og tenker dere dette er måten man vil arbeide på i framtida?  

 
Vedtak: Studentrådgiver tar ansvar for å videresende eventuelle innspill til SAIH.  

11/22 Digital skolering 09.02.22:  
 
Studentrådgiver har invitert lokallagsstyrene, valgkomiteen og kontrollkomiteen til digital 
skolering i regi av studentrådgiver og sentralstyret 09.02.22 kl. 18.00 på Teams. Under sak 
11/22 skal sentralstyret bestemme hvem av sentralstyrets medlemmer som skal delta på 
skoleringen, fordele ansvar og gå gjennom programmet.  
 

Vedtak: Sentralstyret skal delta på digital skolering 09.02 kl. 18.00. Programmet er tatt til orientering 
og det sendes ut invitasjon via e-post til deltakere og innledere mandag 07.02, samt skal det 
publiseres en påminnelse på «FO-Studentenes lokallagsstyrer». 

12/22  Vervekampanje 2022: 

 
På FO-Studentenes årsmøte 12.-14. november 2021 vedtok sentralstyrets handlingsplan for 
2022, som er et styringsdokument sentralstyret må følge opp i 2022. 
 
Sentralstyrets handlingsplan finner man ved å trykke her.   
 
I handlingsplanen under punkt «Rekruttering og synlighet» står det at sentralstyret skal 
arrangere vervekampanje.  
 
Det er ikke lagt føringer for vervekampanjens format, og sentralstyret må derfor under sak 
12/22 bestemme kriterier for kampanjen, premier, budsjett og varighet.  
 
 

Vedtak: Arbeidet med vervekampanjen er påbegynt. Det er satt opp publiseringsplan, budskap og 
kriterier for premier og varighet. Sentralstyret skal innen neste styremøte ha ferdigstilt 
innholdet i vervekampanjen og startet på kampanjen i henhold til publiseringsplanen.  

13/22  Skoleringssamling 25.-27.03.22 
  
Hvert år skal sentralstyret planlegge en skoleringssamling for lokallagsstyrene. Sentralstyret 
skal under sak 13/22 lage budsjett, planlegge program, invitere eventuelle eksterne 
innledere og sette påmeldingsfrist.  
 
Studentrådgiver orienterer om overnattingsmuligheter og program. 
 

 

https://saih.no/assets/docs/Grunndokumenter_etc/Vedtatt-av-%C3%85M17-SAIHs-Prinsipprogram-2017-2022.pdf
https://www.fo.no/getfile.php/1342424-1641199544/Bilder/FO-Studentene/%C3%85rsm%C3%B8te%202021/2%20Handlingsplan_A4%202021.pdf
https://www.fo.no/getfile.php/1342424-1641199544/Bilder/FO-Studentene/%C3%85rsm%C3%B8te%202021/2%20Handlingsplan_A4%202021.pdf


Vedtak: Arbeidet med planlegging av skoleringssamlingen er påbegynt og programmet er vedtatt. 
Arbeidsgruppen som skal jobbe videre med skoleringssamlingen frem til 25.03 er:  

- Patricia Eriksen 
- Johanna Elisabeth Fevang 
- Solveig Valkvæ 

14/22  Sosialarbeiderdagen 2022:  
 
I sentralstyrets handlingsplan under punkt «Faglig nettverk» står det at sentralstyret skal 
samarbeide med FO om å være synlig på markeringen av sosialarbeiderdagen.  
 
Sosialarbeiderdagen er 15.03.2022.  
 
Sentralstyret må under sak 14/22 lage en plan for sosiale medier og eventuell fysisk 
tilstedeværelse.   
 

Vedtak:  Sentralstyret skal, i tillegg til å være til stede på lokale markeringer, lage en film som 
publiseres på sosialarbeiderdagen. Sentralstyret har ansvar for å sende sine bidrag til filmen 
til Annette L’orange Ekstrøm, som setter sammen og ferdigstiller filmen. Annette L’orange 
Ekstrøm publiserer filmen på sosialarbeiderdagen 15.03.22.  

15/22 FOs studentkonferanse 2022: 
 
Sentralstyret vedtok på forrige styremøte (15.-16.01.22) at FOs studentkonferanse skal 
avholdes 09.-.11. september.  
 
Under sak 15/22 skal sentralstyret lage en arbeidsgruppe, som videre vil planlegge 
studentkonferansen sammen med studentrådgiver.  

Vedtak:  Nedsatt arbeidsgruppe er:  
- Sigrid Lundervold Nesheim 
- Patricia Eriksen 
- Johanna Elisabeth Fevang 
- Sabrina Vindorum Wikjord 
- Solveig Valkvæ  

 
Studentrådgiver vil innkalle arbeidsgruppen, samt sette opp en tidsplan for arbeidet med 
studentkonferansen. Arbeidet skal presenteres for resten av sentralstyret på styremøte 1.-3. 
april.  
 

16/22 Praksis: 
 
I sentralstyrets handlingsplan under punkt «Politisk påvirkning» står det at sentralstyret skal 
være en pådriver for at velferdsvitere får rett til praksis, likestilt med profesjonene.  
 
I tillegg ble praksis, både kvalitet og organisering, diskutert og løftet frem på FO-Studentenes 
årsmøte 12.-14.11.2021, samt på sentralstyrets første styremøte 15.-16.01.22.  
 
Under sak 16/11 skal sentralstyret planlegge hvordan de vil følge opp praksistilbudet for 
studenter ved bachelor i arbeids- og velferdsfag.  
 

Vedtak: Annette L’orange Ekstrøm tar opp denne saken på møte med FOs Velferdsviterutvalg 22.02 
og med egen vara i løpet av februar. Saken tas opp igjen på styremøte 1.-3. april.  



17/22 Årshjul 
 
Sentralstyret går gjennom vedtatt årshjul og avtaler hvem som skal være til stede på 
møter/arrangement som finner sted innen neste styremøte 01.04.22. 
 
 

Vedtak: Sabrina Vindorum Wikjord og Annette L’orange Ekstrøm deltar på landsstyremøte 10. 
februar. Annette L’orange Ekstrøm melder seg på SAIH sitt årsmøte, som har 
påmeldingsfrist 24.03.  

17/22 Eventuelt: 
 
Saker til eventuelt tas opp under sak 9/22 punkt 1, godkjenning av innkalling. 
 

- Studentrådgiver tok opp to saker under eventuelt: sak om Ungdomsgaranti fra AUF 
og ringerunde til studenter i fare for utmelding.  
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