
 

 

 

     

 
 

   

 

 

 

PROTOKOLL STYREMØTE 3 – 09.03.22 

 

TID:   Kl. 16.00-18.00 

STED:  Refsnes Gods 

 

Til stede: Hanne Groseth, Joachim Nybakke, Kim Helene Olsen, Lisbeth Norshus, 
Ingrid Vengen Hansen, Ingeborg Gabrielsen, Siv Marit Lethigangas, Håvard Fossum, 
Anne Grete Myre, Ingrid Rasten, Thomas Johnsen, Fie Schramm Olsen, Stine 
Warren, Kjersti Margrethe Botten, Aysel Øzdemir, Liv-Unni Røraas. 

 

Forfall: Else-Marie Tjeldnes, Lena Ulvestad, Siri Rygh. 

Studentene: Forfall 

Kontrollkomiteen: Fredrik Sørensen og Unni Storsveen 

Valgkomiteen: Tom Kollerud, Toril Kristine Nergård og Grete Totland Stemre 

Møteleder: Hanne Groseth 

Referent: Lisbeth Norshus 

Permisjoner:  

 

DAGSORDEN: 
 
Sak 12/2022 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. 

FO Oslo 
Postboks 9375 Grønland 

0135 Oslo 
 

Telefon: 
23 08 07 50 

 
E-post: 

post@oslo.fo.no 
 
 

fo.no/oslo 



 
Sak 13/2022  Gjennomgang av årsmøtet 2022 

Informasjon om sak 7/2022: Saksfremlegget har mangler fordi det foreligger nyere 
protokoll fra årsmøtet 2016 som ble funnet etter at saksfremlegget ble ferdigstilt, det 
er praktisert i dag iht. protokollen fra 2016 der 1-50 medlemmer gir en representant. I 
tillegg er det endring i teksten i punkt 3, fordi det har vært endring i vedtektene. Ved 
disse endringene tar vi inn endringene gjort i 2016 og som har vært praksis fra da 
frem til i dag.  

Vedtak: Styret innstiller saken for årsmøtet med endringer som foreslått her. 
 
Sak 14/2022    Notat fra kontrollkomiteen, registrering i enhetsregisteret 

Kontrollkomiteens notat angående enhetsregisteret og manglende registreringer 
v/Fredrik Sørensen. De ber om å bli holdt løpende orientert om håndteringen. Hanne 
Groseth redegjorde for bakgrunnen for de manglende registreringene, og kontroll av 
at de som er registrert i enhetsregisteret ikke har tilgang til sensitiv informasjon. 
Foreslått tiltak: på oppstartseminar innhentes personnummer fra styrets medlemmer 
slik at nytt styre blir registrert i enhetsregisteret. 

Til diskusjonen: Thomas Johnsen, Liv-Unni Røraas, Fie Schramm Olsen, Hanne 
Groseth, Siv Marit Lethigangas, Aysel Øzdemir, Kim Helene Olsen.  

Vedtak: Det lages rutine for registrering av personnummer på styremedlemmer og 
innmelding av endringer til enhetsregisteret, både etter årsmøter og ved endringer 
underveis i årsmøteperioden. Styret holder kontrollkomiteen løpende orientert om 
tiltak som iverksettes. 

 
 
Sak 15/2022    Notat fra kontrollkomiteen, valg årsmøte 2020 

Redegjørelse fra kontrollkomiteen om notat angående forvirring rundt valget i 2020, 
der tidligere fylkesleder var innstilt til andre verv enn fylkesleder og hva som skjedde 
rundt dette. Protokollen fra årsmøtet 2020 sier at vedkommende ikke ble valgt til 
noen verv, men han fikk allikevel henvendelse fra Hanne Groseth i ettertid med 
spørsmål om det ble riktig at han måtte trekke seg fra verv. Hanne Groseth 
redegjorde for situasjonen i etterkant av årsmøtet 2020 og protokollene fra årsmøtet 
og fra landsstyret angående valg til forhandlingsutvalget.  

Til diskusjonen: Joachim Nybakke, Ingrid Rasten, Kjersti Margrethe Botten, Hanne 
Groseth, Kim Helene Olsen, Lisbeth Norshus, Thomas Johnsen, Fie Schramm 
Olsen, Liv-Unni Røraas.  

Vedtak: Saken er tatt til orientering. 
 
Sak 16/2022    Bevilgninger årsmøtet 2022  

Samme bevilgninger som tidligere: Fattighuset Oslo og Plan Norge.   

Til diskusjonen: Thomas Johnsen, Håvard Fossum, Kjersti Margrethe Botten. 



Vedtak: Styret innstiller overfor årsmøtet følgende forslag til vedtak:  

FO Oslo støtter Fattighusets arbeid med kr. 20.000,- i 2022 og kr. 20.000,- i  2023 

FO Oslo opprettholder fadderordning for 3 barn. Kostnaden for 2022 og 2023 blir ca. 
kr.10.000,- pr år. 
 
Sak 17/2022   Settevalgkomite årsmøte 2022 

To medlemmer av valgkomiteen har nylig trukket seg. Settevalgkomiteen kom ikke i 
mål med å finne medlemmer til valgkomiteen. Settevalgkomiteen har derfor bedt om 
at det velges settevalgkomite på årsmøtet slik at de kan jobbe videre og få på plass 
valgkomite innen kort tid. Kjersti Margrethe Botten og Fie Schramm Olsen ønsker å 
fortsette, Ingrid Rasten har trukket seg. Det må suppleres med et medlem. 

Til diskusjonen: Kjersti Margrethe Botten, Fie Schramm Olsen, Joachim Nybakke, 
Fredrik Sørensen, Thomas Johnsen, Ingrid Rasten. 

Vedtak: Styret innstiller ovenfor årsmøte på følgende vedtak: Settevalgkomiteen 
suppleres med et medlem av styret etter årsmøtet. På årsmøtet velges valgkomiteen 
med de medlemmene som er settevalgkomiteens innstilling, som ikke er fulltallig. 
Suppleringsvalg til valgkomiteen foretas på ekstraordinært representantskap. 
 
Sak 18/2022   Valgkomiteen innstilling 

Valgkomiteen la frem sin innstilling. 

Vedtak: Saken tatt til orientering. 
 
Sak 19/2022   Eventuelt 

- Informasjon om valgkomiteen: Toril Negård har sittet i valgkomiteen og i 
representantskapsmedlem fra Aberia, men jobber ikke i Oslo. Etter sak i 
landsstyret om landsdekkende og fylkesoverskridende klubber tilhører Toril 
Negård en annen fylkesavdeling og er ikke lenger valgbar i Oslo-avdelingen.  

- Representantforslag til årsmøtet fra Ingrid Rasten om bevilgning til ITUC 
Ukraine solidarity fund på kr 20.000. 

 

 

 

 


