
  

Innkallingsdato:  

Møtedato: 29.04.2022- 30.04.2022 

Klokkeslett: 29/04: 17-20 

30/04: 10-14.30  

 

  

Referent: Solveig Valkvæ  

Til stede fra Sentralstyret 2022: Sigrid Lundervold Nesheim, Johanna 

Elisabeth Fevang, Patricia Eriksen og Maren Vieth Mildestvedt  

  

Møte med FO-Studentenes sentralstyre (SST)  

Saksliste:  

 

Punkt  Beskrivelse  

28/22 Godkjenning av: 

• Innkalling 

• Permisjonssøknader 
 
Sabrina Vindorum Wikjord søker om permisjon for hele styremøtehelgen 29.-30.04.2022. 
 
Annette L’orange Ekstrøm er FO-Studentenes representant på SAIH sitt årsmøte, og søker 
derfor om permisjon for hele styremøtehelgen 29.-30.04.2022.  
 
 

Vedtak - Innkalling og permisjonssøknader godkjennes.  

29/22  Handlingsplan 

 
Sentralstyrets handlingsplan for 2022 ble vedtatt på FO-Studentenes årsmøte 2021. Under 
sak 29/22 går sentralstyret gjennom handlingsplanen, setter dato for arrangementer som 
skal finne sted i høst og fordeler eventuelle oppgaver som må følges opp tiden fremover. 
 
 

Vedtak - Det har kommet innspill fra et lokallagsstyre om opprettelse av Tiktok-konto. Vedtak: 
Opprettes ikke på grunn av mangel på tid til å holde den oppdatert og aktiv. Kan tas 
opp til vurdering hvis styret får bedre tid.  

- Vervekampanjen er ferdigstilt og godkjent. Lages egen plan for publisering og 
promotering på sosiale medier.  

- Det skal skrives innlegg om spalten «Studiehjørnet» på fo.no/student 
- Det utarbeides egen mal for arrangement knyttet til sommer/studiestart, som sendes 

ut til lokallagsstyrene via Facebook-gruppen «FO-Studentenes lokallagsstyrer»  

  

  

  



 

30/22 Årshjul 
 
Sentralstyret går gjennom vedtatt årshjul og avtaler hvem som skal være til stede på 
møter/arrangement som finner sted innen neste styremøte 10.-12.06. Eventuelle endringer i 
årshjulet legges frem og vedtas på dette punktet.  

Vedtak - Årshjulet er oppdatert med ny dato for profesjonsrådet for vernepleiere: 07.06.2022 

31/22  Budsjett og regnskap  
 
Status på budsjett og regnskap legges frem under sak 31/22. Eventuelle endringer i 
budsjettet gjøres under sak 31/22.  
 

Vedtak  - Lokallagsstyret i Volda har blitt tildelt kr. 12000,- 
- Lokallagsstyret i Kristiansand har blitt tildelt kr. 6000,- 
- Lokallagsstyret i Lillehammer har blitt tildelt kr. 12000,-  

32/22  Årsmøteforberedelser  
 
Vedtatt dato for FO-Studentenes årsmøte er 11.-13. November 2022. Under sak 32/22 
begynner sentralstyret på årsmøteforberedelsene.  
 
På årsmøtet skal man behandle vedtekter, sentralstyrets handlingsplan, budsjett, eventuelle 
uttalelser og andre relevante saker.  
 
Sentralstyret bes om å forberede seg ved å lese gjennom FO-Studentenes vedtekter.  
 

Vedtak - Sentralstyret har startet arbeidet med årsmøteforberedelsene og fortsetter på dette 
arbeidet 10.-12. juni 

- Årsmøtet holdes på Quality Airport Hotel Gardermoen, det er bestilt 50 rom 

33/22 Eventuelt 
 
Saker til eventuelt tas opp under sak 28/22 punkt 1, godkjenning av innkalling. 
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