
Saksliste til møte i FO-Studentenes sentralstyre 11. august 2022 

Teams, kl. 09.00-13.00 

 

Til stede: Sigrid Lundervold Nesheim, Maren Vieth Mildestvedt, Patricia Eriksen, Johanna 

Elisabeth Fevang og Annette L’orange Ekstrøm 

Fra FOs administrasjon: Solveig Valkvæ 

Forfall: Sabrina Vindorum Wikjord 

 

Saksnr. 39/22  Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak:  Godkjennes. 

 

Saksnr. 40/22  Studiestart 2022 

Studiestart 2022 er i uke 33, det vil si 15.-19. august. Planlagte rekrutteringsaktiviteter og 

besøk i regi av FOs fylkesavdelinger blir orientert om her. Sentralstyret orienterer om 

planlagte aktiviteter en skal delta på.  

 

Vedtak:   Tatt til orientering. 

 

Saksnr. 41/22  Handlingsplan 2022 

FO-Studentenes sentralstyre er pålagt av årsmøtet 2021 å følge opp handlingsplanen for 

2022. Det er noen punkter som gjenstår på handlingsplanen, som sentralstyret må 

gjennomføre innen årsmøtet. Derfor blir det lagt opp til at sentralstyret setter datoene for 

gjennomføring nå.  

 

Vedtak:  Det skal arrangeres digital skolering for lokallagsstyrene 9. 

oktober.  

 

Saksnr. 42/22  FOs studentkonferanse 2022  

FOs studentkonferanse gjennomføres ved Scandic Oslo Airport 9.-11. september 2022. Det 

mangler noen påmeldinger. Hvordan skal sentralstyret sørge for at alle plassene blir fylt opp? 

Sentralstyret ser på hva som gjenstår før studentkonferansen.  

 

Vedtak:   Johanna Elisabeth Fevang, Maren Vieth Mildestvedt, Patricia 

Eriksen og Solveig Valkvæ møtes ved Scandic Oslo Airport torsdag 8. september for å 

begynne med forberedelsene.  



 

Saksnr. 43/22  Praksisvettregler 

Studentrådgiver har blitt tilsendt et utkast til praksisvettregler fra ansatte ved bachelor i 

vernepleie NTNU, som det er ønskelig at studentrådgiver jobber videre med sammen med 

sentralstyret. Utkastet til praksisvettreglene ligger i egen mappe i SharePoint. Sentralstyret 

bes om å se på utkastet og bli enige om hvordan man skal få disse ferdigstilt. Anbefalingen 

er at praksisvettreglene blir gjeldende for alle FOs utdanninger.  

 

Vedtak:   Utkast på praksisvettreglene ferdigstilles og videresendes til 

årsmøtet 2022. 

 

Saksnr. 44/22  FO-Studentenes årsmøte 2022 

Styremøtehelgen 7.-9. oktober er satt av til å ferdigstille og sende ut sakspapirene til 

årsmøtet. Sentralstyret må under sak 44/22 bli enige om hva som skal gjøres før 7.oktober i 

forbindelse med årsmøteplanlegging.  

 

Vedtak:   Johanna Elisabeth Fevang og Patricia Eriksen jobber med FO-

Studentenes vedtekter frem til 7. oktober. Maren Vieth Mildestvedt og Sigrid 

Lundervold Nesheim jobber med Sentralstyrets handlingsplan frem til 7. oktober. 

  

 

Saksnr. 45/22  Eventuelt 

 


