
Saksliste til møte i FO-Studentenes sentralstyre 07.-09. oktober 2022 

Mariboes gate 13, Oslo 

07.oktober: kl. 16.00-20.00 

08. oktober: kl. 10.00-20.00 

09. oktober: kl. 10.00-16.00 

 

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

Elisabeth Fevang og Emily Marie Nueva 

Fra FOs administrasjon: Solveig Valkvæ 

Forfall: Annette L’orange Ekstrøm  

 

Saksnr. 46/22  Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak:  Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Saksnr. 47/22  Innstilling av ny nestleder i sentralstyret 2022  

Sabrina Vindorum Wikjord har dessverre trukket seg fra vervet som nestleder i sentralstyret 
2022, ettersom hun har valgt å slutte på sosionomstudiet. Det ble derfor publisert en 
utlysning av ny nestleder i sentralstyret 2022 på fo.no/student 18.08, og valgkomiteen ble 
varslet. Valgkomiteen har innstilt følgende kandidat og skrevet dette om kandidaten:  
 
Emily Marie Nueva er en positiv dame fra Mjøndalen, som studerer 2. året sosialt arbeid på 
Oslo Met. Hun ønsker å engasjere seg, og ble nysgjerrig på FO-studentene sitt arbeid da 
hun kom over stillingsannonsen om ledig verv som nestleder. Hun ønsker å fordype seg i det 
politiske arbeidet som FO-studentene gjør, og ønsker alltid å lære nye ting. 
 
Emily har mange års erfaring fra arbeidslivet, blant annet fra Cruiseskip, som 
executive assistant i et stort IT-selskap, og som miljøarbeider i rusomsorgen. Emily 
er veldig inkluderende, observant, og liker å samarbeide om å løse nye 
oppgaver. I tillegg ønsker hun å ha et styrke- og løsningsorientert perspektiv, og er 
åpen for tilbakemeldinger. 
 
Valgkomiteen mener at Emily vil kunne være et godt bidrag til sentralstyret, og gjøre 
en god jobb som nestleder. Emily gir alltid det lille ekstra, og er en person som 
bruker den tiden og de ressursene det tar for å få løst oppgaven hun har foran seg. 

 

Vedtak: Emily Marie Nueva innstilles som ny nestleder i FO-Studentene.  

 

Saksnr. 48/22  Evaluering av FOs studentkonferanse 2022 



Studentrådgiver går gjennom regnskap, evalueringsskjema og andre tilbakemeldinger etter 

studentkonferansen. Studentrådgiver og sentralstyret evaluerer studentkonferansen og 

evalueringen gjøres skriftlig og lagres i SharePoint.  

 

Vedtak: Tatt til orientering.  

 

Saksnr. 49/22  Årshjul 2022 

Sentralstyret går gjennom vedtatt årshjul og legger inn eventuelle endringer for oktober-

desember 2022.  

 

Vedtak: Ny dato for digital skolering er 26.10.22. Maren Vieth Mildestvedt stiller på AUF sitt 

landsmøte 14.-16.10.22. Emily Marie Nueva stiller på Fagforbundet Ungs landskonferanse 

16.-17.11.22. Sentralstyret stiller på FOs utdanningspolitiske verksted 08.12.22.  

 

Saksnr. 50/22  Handlingsplan 2022 

Sentralstyret går gjennom handlingsplan for 2022 og vurderer om det må settes inn flere 

tiltak for å oppfylle punktene i handlingsplanen innen årsskiftet.  

 

Vedtak: Emily Marie Nueva blir kontaktperson for FO-Studentene i Nordland. Johanna 

Elisabeth Fevang blir kontaktperson for FO-Studentene i Namsos. Maren Vieth Mildestvedt 

blir kontaktperson for FO-Studentene ved NTNU. 

 

Saksnr. 51/22  Økonomi 

Studentrådgiver presenterer økonomisk status per 07.10.22. 

 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

Saksnr. 52/22  FO-Studentenes årsmøte 2022 

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

årsmøtet. Sentralstyret jobber med sakspapirene og setter programmet for årsmøtet.  

 

Vedtak: Sakspapirene til FO-Studentenes årsmøte 2022 er ferdigstilt og vil bli gjort 

tilgjengelig for årsmøtets deltakere innen 14.10.22.     

 

Saksnr. 53/22  Eventuelt 

 


