Årsmøte-sak 4/2022 – FO-Studentenes vedtekter
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Sentralstyret innstiller for årsmøtet: FO-Studentenes vedtekter vedtas med vedtatte
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endringer.

Saksfremstilling: I revideringsarbeidet har FO-Studentene hatt et ønske om å
konkretisere, samt strukturere teksten mer tilnærmet andre styringsdokumenter i FO.
Sentralstyret ønsker at punkter som i stor grad omhandlet rutiner skal beskrives i andre
dokumenter for å ivareta brukervennligheten i vedtaksdokumentet. Vi tenker at færre føringer
i vedtektene vil kunne skape et større handlingsrom for at sentralstyret kan disponere
ressurser på den måten de ser hensiktsmessig.
En større endring som bør løftes frem for årsmøtet er at det foreslås å opprette ett syvende
verv i sentralstyret, med rollen kommunikasjonsansvarlig. Den kommunikasjonsansvarlige
har et overordnet ansvar for sosiale medier, både utad, men også for å hente inspirasjon inn
til organisasjonen. Kommunikasjonsansvarlig vil også ha et ansvar for annen nødvendig
kommunikasjon som f.eks. innspill og tekstarbeid til høringer og uttalelser. Vi tenker at
sentralstyret vil ha stor nytte av en representant med overordnet kommunikasjonsansvar,
samt at det vil styrke sentralstyret med tanke på vedtaksdyktighet på styremøter.

En annen større endring er at det foreslås å endre strukturen i lokallagsstyrene. I dag er det
et krav om å være minimum tre studentmedlemmer for å opprette et lokallagsstyre, hvor man
fyller vervene leder, nestleder og økonomiansvarlig. Av erfaring er dette ofte til hinder for å
starte opp lokalt studentarbeid, når FO eller FO-Studentene kommer i kontakt med en eller to
studenter som ønsker å ta på seg ansvar, men mangler flere studenter som vil dele dette
ansvaret. Sentralstyret foreslår å avvikle styreordningen og at det fremover heter lokallag
istedenfor lokallagsstyrer. I forslaget kan to studenter gå sammen for å opprette et lokallag,

dette skjer via søknad til FO-Studentenes sentralstyre. I søknaden oppnevner man minimum
en lokallagsansvarlig. Formålet er å gjøre det lettere å opprette lokallag, samt gjøre det
lettere å ta på seg ansvar inn i lokallagene. Det anbefales fortatt å ha en tydelig rolle –og
ansvarsfordeling innad i lokallagene.

