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Protokoll Framfylkingens 14. ordinære landsmøte på Sørmarka 13.-14. juni 2009.  
 
Lørdag 13.06.09 
 
1. Åpning 
Lysbildeshow fra aktiviteter i lokallag, sentrale aktiviteter og internasjonale aktiviteter. 
 
Åpning v/ leder i Framfylkingen, Rita Lekang. 
 
2. Konstituering 
 
Valg av fullmaktskomite 
Sentralstyrets innstilling:  
Marthe Scharning Lund, sentralstyret 
Berit Karlsen, Oteren framlag 
Monica Hagen, Grønli framlag 
Vedtak: valgt 
 
Valg av dirigenter 
Sentralstyrets innstilling: 
Ingebjørg Skjelvik, Grorud framlag 
Arne Løseth, Kurland framlag 
Vedtak: valgt 
 
Valg av referenter 
Sentralstyrets innstilling: 
Nina Langslet, administrasjonen 
André Evensen, Ådalsbruk framlag 
Vedtak: valgt  
 
Valg av reisefordelingskomite 
Sentralstyrets innstilling: 
Elisabeth Solli Løseth, Kurland framlag 
Elna Karlsen, Oteren framlag 
Ulrika von Sydow, Frogner framlag 
Sekretær: Liv Johansen, administrasjonen 
 
 
Valg av redaksjonskomité for vedtekter og organisasjonspolitisk handlingsplan 
Sentralstyrets innstilling: 
Leder: Marianne Lundberg, Hommelvik framlag 
Ola Rønning, Havstein framlag 
Lotte Karlsen, Oteren framlag 
Inger Jakobsen, Indre Østfold framlag 
Anders Røberg-Larsen, sentralstyret 
Camilla Marie Coldevin Ruud, Sander framlag 
Sekretær: Christine Walseth Selboe, administrasjonen 
 
Valg av redaksjonskomité for politiske saker 
Leder: Martin Viggen, sentralstyret 
HIllevi Tovik, Gamle Oslo framlag 
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Dag Vinjar Frantzen, Indre Østfold framlag 
Marie Anne Leijenar, Kurland framlag 
 
 
Valg av fullmaktskomité 
Sentralstyrets innstilling: 
Leder: Marthe Scharning Lund, sentralstyret 
Berit Karlsen, Oteren framlag 
Monica Hagen, Grønli framlag 
 
Valgkomiteen besto opprinnelig av komitéleder Marthe Scharning Lund, nestleder, 
Grüneløkka Framlag, Ulrika von Sydow, Frogner framlag og Kenth Hårsaker, Havstein 
framlag. Marthe Scharning Lund trakk seg fra vervet 25. Mai 09, da hun valgte å stille som 
kandidat til nestledervervet. Kenth Hårsaker ble da leder av valgkomiteen. I styremøte 12. 
juni ble valgkomiteen utvidet med ett medlem, Tommy Brattbo, Sander framlag.  
 
Godkjenning av innkalling 
Sentralstyrets innstilling: Landsmøtet godkjenner innkalling 
Vedtak: godkjent 
 
Godkjenning av saksliste 
Sentralstyrets innstilling: landsmøtet godkjenner saksliste 
Vedtak: godkjent 
 
Godkjenning av forretningsorden 
Sentralstyrets innstilling: landsmøtet godkjenner forretningsorden 
Vedtak: godkjent 
 
 
 
Fullmaktskomiteens leder Marthe Scharning Lund ba alle delegasjonsledere å sjekke at alle 
delegater har betalt medlemsavgiften for i år, da ingen kan være delegater uten å ha betalt 
kontingenten.  
Det er nå 64 delegater i salen, og fullmaktskomiteen har mottatt 5 permisjonssøknader. Én 
fra Anders Røberg-Larsen og fire fra delegater som ikke har ankommet landsmøtet ennå.  
Fullmaktskomiteens innstilling: Landsmøtet godtar antall delegater.  
Vedtak: Landsmøtet godkjenner 64 delegater.  
 
Landsmøtet går til parallellseminar 

1. Framfylkingens internasjonale arbeid v/ Martin Viggen, sentralstyremedlem og Nina 
Langslet, administrasjonen 

2. Nytt medlemssystem v/Inger Jakobsen, Indre Østfold framlag, Gro Tvedt Anderssen, 
landssekretær og Andreas-Johann Ulvestad, Unicornis.  
 

Landsmøtet tilbake fra seminar 12:30 
 
3. Beretning  
 
Beretning lagt frem ved landssekretær Gro Tvedt Anderssen 
Landsmøte tar beretningen til orientering.  
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Gro Tvedt Anderssen la fram følgende tillegg til beretningen:  
• Medlemstall 2007 totalt: 1778, 916 under 26 år 

Medlemstall 2008 totalt: 1803, 914 under 26 år.  
 

• Sentralstyrets arbeid i 2009 4 møter, 28 saker.  
• Regnskap: overskudd i 2008 73.981.- egenkapital: 1.066.456.- 

 
 
Landsmøtet tok pause: 13:21 
Startet opp igjen 14:18 
 
Disse hadde ordet til beretningen: Delegat 29 Elna Karlsen, Oteren framlag 
        Delegat 43 Ola Rønning, Havstein framlag 
          
 
Forslag:  

1) Delegat 29 Elna Karlsen, Oteren framlag foreslår å inkludere navn og antall lokallag i 
Framfylkingen i beretningen.  

2)  Delegat 43 Ola Rønning, Havstein framlag er fornøyd med sentralstyret og 
administrasjonen. Havstein framlag har vært med på å arrangere to kurs i perioden: 
et ABN-kurs og et ungdomskurs. Ønsker en fortsatt satsing på ungdommen.  

 
Landssekretær Gro Tvedt Anderssen foreslo at sentralstyret fører forslagene inn i 
beretningen.  
Vedtak: Beretningen godkjennes med foreslåtte tillegg. 
 
 
Hilsningstale ved Viktor Harju Unge Örnar, Sverige. 
  
 
Landsleder Rita Lekang introduserer LO-sekretær Kristian Tangen 
 
LO-sekretær Kristian Tangen om Framfylkingen i framtida.  
 
Dirigentbordet informerer om at landsmøtet fremskynder behandlingen av regnskapet fra 
søndag klokken 9:30 til lørdag ettermiddag.  
 
 
 
Sak 2 Organisasjonspolitisk handlingsplan: 
Sentralstyrets forslag til organisasjonspolitisk handlingsplan legges fram ved nestleder i 
Framfylkingen, Marthe Scharning Lund.  
 
Gruppearbeid om organisasjonspolitisk handlingsplan. 
 
Dirigentbordet opplyser: for å få ordet ber man om det skriftlig, ved å fylle ut 
delegatnummer, navn og lokallag og levere det til dirigentbordet.  
 
Alle delegater må fylle ut reisefordelingsskjema og levere til reisefordelingskomiteen.  
 
Møtet startet opp igjen etter gruppearbeid kl. 16:20 
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Disse hadde ordet til organisasjonspolitisk handlingsplan:  

Delegat 36 Stanley Johannesen, Stovner framlag 
Delegat 1 Kurt Frantzen, Indre Østfold framlag 
Delegat 54 Ulrika von Sydow, Frogner framlag 
Delegat 59 Kristian Fjellanger, Grünerløkka framlag 
Delegater: 50 Francis Engevik, Sentrum framlag og delegat 40 Knut Andreas Nordnes 
Skjelvik, Grorud framlag 
Delegat 7 Tommy Brattbo, Sander framlag  

 
Forslag 

1) Fra delegat 36 Stanley Johannessen, Stovner framlag. Sentralstyret i Framfylkingen 
bør ta større initiativ til en god dialog om utvidet og større bruk av Viubråtan. Med 
siktepunkt på at vi på en inspirerende og kreativ måte kan beholde stedet og utvikle 
dette som et kraftsenter i våre aktiviteter. Til glede for medlemmer i hele landet og 
nye spennende helgeaktiviteter.  

2) Fra delegat 36 Stanley Johannessen, Stovner framlag. Med bakgrunn i FN’s 
klimatoppmøte lager vi i 2010 en ”idépakke” med forslag på arrangement lokalt og 
sentralt. Dette kan begynne med at en arbeidsgruppe besøker København under 
klimatoppmøtet i desember. Innspill fra besøket danner grunnlaget for ”idépakken.” 
En helg i løpet av 2010 arrangeres en miljøhelg med utstilling og familieaktiviteter på 
Viubråtan. Arrangementet er åpent for både medlemmer og ikke-medlemmer. Disse 
aktivitetene skal ha fokus på markedsføring og rekruttering.  

 
Dirigentbordet: delegatene må forholde seg til vedtatt forretningsorden som kun gir tre 
minutters taletid per innlegg.  

 
3) Fra delegat 1 Kurt Frantzen, Indre Østfold framlag. Organisasjonspolitisk 

handlingsplan bør deles i to dokumenter, en visjons/strategisk plan, og en 
handlingsplan (operasjonell). Planen bør forkortes og gis en lettere språkdrakt.  

4) Fra delegat 54 Ulrika von Sydow, Frogner framlag. Sentralstyret arbeider fram en 
årlig konkret plan for organisasjonen.  

5) Fra delegat 59 Kristian Fjellanger, Grünerløkka framlag. Framfylkingen skal prioritere 
å utdanne instruktører innen kulturarbeid, slik at man sikrer gode lokale 
kulturtilbud. Samarbeid med arbeiderbevegelsen og andre.  
 
Samarbeidet med prosjektet ”den mangfoldige scenen” skal videreføres og 
forsterkes. Man skal også jobbe for at man kan starte opp tilsvarende prosjekter 
andre steder.  

 
FN dagen strykes og byttes med barnearbeidsdagen 12. Juni. Framfylkingen skal 
legge press på LO og forbundene om i større grad å  prioritere arbeid med 
bekjempelse mot fattigdom. 
 
Det bør sees på muligheter for å ha leir og årsmøte ulike år. 

6) Fra delegatene 50 Francis Engevik, Sentrum framlag og delegat 40 Knut Andreas 
Nordnes Skjelvik, Grorud framlag. Organisasjonspolitisk handlingsplan bør skrives 
om sånn at den er lettere og mer interessant å lese, særlig for ungdom.  

7) Fra delegat 58 Tina Sophie Nur, Gamle Oslo framlag. Under overskriften 
menneskeverd og toleranse burde det legges til ”handikap” og bli tilrettelagt for. 
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Sentralstyret bør sammen med barn lage en forenklet utgave av handlingsplanen i 
tillegg.  

  
Endre organisasjonspolitisk handlingsplan fra ”det er et mål å lage leir og 
internasjonale tilbud” til ”det skal lages leir og internasjonale tilbud”.  
 
Det bør endres det er et mål å lage leir på landsmøte og internasjonal tilbud, men at 
det skal. 

 
Framfylkingen bør vurdere leirtidspunkt sånn at det ikke kolliderer med for 
eksempel Norway Cup. 

 
8) Fra delegat 10 Finn Seterholen, Sander framlag. Den organisatoriskpolitiske 

handlingsplanen bør konkretiserer i færre hovedpunkter.  
• Organisasjonsbygging/IKT satsing 
• Samarbeid med fagbevegelsen 
• Internasjonalt arbeid 
• Kamp mot fattigdom 
• Miljø 
• Kultur 

Hovedpunktene inndeles i delmål med tidsfrister. Med tidsfrister oppnår man et 
raskere resultat og at viktige oppgaver resulterer i forbedring og utvikling av 
Framfylkingen og lagene. 

9) Fra delegat 34 Armend Molliqaj, Grønli Framlag 
Det bør være en internasjonal dag der man kan bli kjent med andre kulturer og ikke 
bare problemer i andre land. 

10) Fra delegat 31 Sharon Hussain, Grønli Framlag 
Det bør arrangeres en egen ”OD dag”, for eksempel. Karneval/tivoli, sponset av 
Framfylkingen. 

11) Fra delegat 33 Sagal Ali Sald, Grønli Framlag 
Det bør prioriteres mer tid med andre framlag og felles turer. 

12) Fra delegat 2 Inger Jakobsen, Indre Østfold Framlag 
Det settes et nasjonalt IKT utvalg som får i oppdrag å utvikle en 
kravspesifikasjon/definere organisasjonens behov for IT systemer, inklusiv nytt 
medlemsregister og web løsninger. Lokallagene skal involveres i prosessen med 
innspill og ønsker. Utvalget skal distribueres lagenes innspill og forslag til alle lag. 
Endelig beslutning tas opp på ledermøte i 2010.  

13) Fra delegat 2 Inger Jakobsen, Indre Østfold Framlag 
Den organisatoriskpolitiske handlingsplanen bygges om til en visjonsplan for 
Framfylkingen, med satsningsområdene;  
• Fattigdomsbekjempelse  
• Miljø og energi 
• Inkludering og integrering 
• Kulturarbeid 
• Internasjonal solidaritet 
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De deler som er knyttet til vedtekter (formål) strykes, de deler som omhandler 
organisasjonen, fås inn i en felles strategisk plan. Alle lag skal involveres i 
utarbeidelsen av en felles visjonsplan, som vedtas på felles ledermøte i 2010. 

 
 
Nestleder Marthe Scharning Lund takket for innspill. Forslag og innspill oversendes til 
redaksjonskomiteen.  
 
  
Sak 3 Vedtekter:  
Landssekretær Gro Tvedt Anderssen la fram sentralstyrets innstilling til vedtekter.  
 
Dirigentbordet: Det åpnes for debatt om vedtekter: 
Disse hadde ordet:  

Delegat 21 Marrie Anne Leijenaar, kurland framlag.  
  Delegat 54 Ulrika von Sydow, Frogner Framlag 
  Delegat 2 Kenth Hårsaker, Havstein Framlag 
  Delegat 10 Finn Seterholen, Sander Framlag 
  Delegat 7, Tommy Brattbo, Sander Framlag 
  Delegat 4, Sølvi Risvaag, Indre Østfold Framlag 
   
 
Forslag:   

1) Delegat 21 Marrie Anne Leijenaar, Kurland Framlag 
Vedtekt §4 gis et nytt tillegg 
Ansatte i Framfylkingen er ikke valgbare til tillitsvalgte verv i den sentral 
organisasjonen basert på medlemskap (sentralstyret, utvalg, kontrollkomiteen, 
valgkomiteen m.m). De ansatte velger uavhengig av landsmøtet sin egen 
representant til sentralstyret. 
Begrunnelse: I de fleste fagorganisasjoner er det ikke tillatt å velges til verv om man 
er ansatt. De tillitsvalgte skal lede organisasjonen, og de ansatte skal administrere 
driften og gjennomføre vedtakene i praksis.  

2) Delegat 54 Ulrika Von Sydow, Frogner Framlag 
Til vedtektenes §5 sentralstyret 
Sentralstyret består av: 
a. Leder 
b. Nestleder 
c. Sju-7-landsmøtevalgte representanter.  
d. en representant valgt blant de ansatte 
e. to-2-varamedlemmer 
 
Sentralstyret har ansvar for 
a. Tilsetting av generalsekretær 

Ny 6§ Generalsekretær  
Generalsekretær ansettes av sentralstyret på åremål. Åremålsperioden settes til -4-
fire år og maks to perioder. Generalsekretær er daglig leder for kontoret og har 
personalansvar for ansatte knytet til Framfylkingens sentraladministrasjon.  
Begrunnelse: Det er forkastelig når det lobbes med barn på landsmøtet. Derfor er 
det bedre om styret ansetter. Da får de også tid til en grundig vurdering av 
kandidatene.  

3) Delegat 10 – Finn Seterholen – Sander Framlag 
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Vedtektenes § 6 om kontrollkomiteen gis et nytt ledd (d): 
Medlemmer av kontrollkomiteen kan ikke inneha andre verv eller gis andre oppdrag 
i den sentral leddet av organisasjonen (SST, valgkomite, utvalg, m.m) 

 
 
Landssekretær Gro Tvedt Anderssen oppsummerte diskusjonen. Det å nekte noen å ha 
tillitsverv i organisasjonen handler ikke om administrasjon/tillitsvalgte i denne sammenheng, 
det handler om det forestående valget.   
 
Forslagene blir oversendt til redaksjonskomiteen.  
 
Fullmaktskomiteens leder Marthe Scharning Lund opplyste om at delegat 67 Anders 
Røberg-Larsen er tilbake fra permisjon og at delegat 42 Katarina Skjelvik har ankommet 
møtet.  Antall stemmeberettigede i salen: 65 
 
SAK 3 Innkomne forslag oversendes redaksjonskomiteen. 
 
Fullmaktskomiteens leder Marthe Scharning Lund informerte. Landsmøtet har mottatt 
søknad om permisjon ut dagen fra delegat 45 Sissel Engevik, delegat 46 Marita Olsen og 47 
Balder Olsen. Fullmaktskomiteens innstilling: Landsmøtet innvilger permisjonen. Vedtak: 
permisjonssøknaden innvilget. Det er 62 stemmeberettigede i salen.  
 
 
SAK 5 Regnskap.  
Regnskap og revisjonsberetning lagt fram av landssekretær Gro Tvedt Anderssen. 
Se vedlagt regnskap og revisjonsberetning. 
 
Sentralstyret skriver under i 2008, for 2009 skriver landsleder Rita Lekang under.  
 
Disse hadde ordet til regnskapet:  
Delegat 29 Elna Karlsen, Oteren framlag 
Delegat 67 Anders Røberg-Larsen, sentralstyret 
   
Delegat 29 Elna Karlsen, Oteren framlag: Hva er tapt krav – og hva slags betydning har det 
for lokallagene? 
Delegat 67 Anders Røberg-Larsen, sentralstyret: Dette regnskapet burde skape begeistring, 
sentralstyret og administrasjonen har fått inn masse penger og fortjener en applaus for 
denne innsatsen.  
 
Landssekretær Gro Tvedt Anderssen orienterte: 49 000 revisor sier tap av krav, da 
regnskapsføreren som ble sparket ikke hadde spesifisert, så revisor foreslo at dette skulle 
føres som tapt krav.  
 
Kontrollkomiteens innstilling, ved Ulrika von Sydow. Se kontrollkomiteens innstilling i eget 
vedlegg. Komiteen merker seg det gode arbeidet som er blitt gjort i løpet av perioden, og at 
Framfylkingen nå er på rett kjøl.  
 
Dirigentbordet åpnet for kommentarer til kontrollkomiteens innstilling:  
 
Disse tok ordet til kontrollkomiteens innstilling:  
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Delegat 9 Camilla Coldevin Ruud, Sander Framlag: Foreslår endring i kontrollkomiteens 
innstilling fra LOs barne- og ungdomsorganisasjon til LOs barne- og familieorganisasjon.  
 
Sentralstyrets innstilling: Landsmøtet vedtar regnskap, revisjonsberetning og 
kontrollkomiteens innstilling.  
Vedtak: Regnskap, revisjonsberetning og kontrollkomiteens innstilling vedtas med foreslåtte 
endring.  
 
Fullmaktskomiteens leder Marthe Scharning Lund orienterte om at delegat nr 60, Alexander 
Myklebust har ankommet landsmøtet. Det er nå totalt 66 stemmeberettigede på 
landsmøtet, og 63 stemmeberettigede i salen.   
 
 
DAG 2, søndag 14. juni 2009. 
Landsmøtet starter 09:34. 
 
Dirigentbordet ønsker velkommen til dag to.  
 
Forretningsorden: Disse tar ordet til forretningsorden:  
Delegat 59 Kristian Fjellanger, Grünerløkka framlag 
Delegat 1 Kurt Frantzen, Indre Østfold framlag 
 
Delegat 59 Kristian Fjellanger, Grünerløkka framlag: Alle vet at det er to kandidater til vervet 
som landssekretær. Fjellanger foreslår å ta debatten fra gangene opp på talerstolen, og åpne 
for spørsmål fra salen. 
 
Delegat 1 Kurt Frantzen, Indre Østfold framlag: støtter oppfordringen.  
 
Dirigentbordet: Kurt Frantzen og Kristian Fjellanger får ordet fem minutter hver, så åpnes 
det for spørsmål fra salen. Kron og mynt kastes, Kurt Frantzen får ordet først.  
 
Presentasjon av Kurt Frantzen.  
Presentasjon av Kristian Fjellanger.  
 
Forretningsorden: Delegat 64 Martin Viggen, sentralstyret, foreslår at det åpnes for skriftlige 
og muntlige spørsmål.  
 
Dirigentbordet: åpner for både skriftlige og muntlige spørsmål. Begge kandidatene skal 
svare på spørsmålene.  
 
Disse tok ordet tok ordet til presentasjons/spørsmålsrunden.  
Delegat 56 Hillevi Tovik, Gamle Oslo framlag  
Delegat 4 Sølvi Risvaag, Indre Østfold framlag 
Delegat 32 Kim Hagen, Grønli framlag 
Delegat 13 Eline Mani Seterholen, Sander framlag 
Delegat 58 Tina Sophie Nur, Gamle Oslo framlag 
Delegat 43 Ola Rønning, Havstein framlag 
Delegat 5, Dag Vinjar Frantzen, Indre Østfold framlag 
Delegat 56 Hillevi Tovik, Gamle Oslo framlag 
Delegat 40 Knut Andreas Skjelvik, Grorud framlag og delegat 50 Francis Engevik, Sentrum 
framlag. 
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Delegat 21 Marrie Anne Leijenaar, Kurland framlag 
Delegat 42 Katarina-Marie Skjelvik, Grorud framlag 
Delegat 54 Ulrika von Sydow, Frogner framlag.  
Delegat 46 Marita Olsen, Sydvesten framlag 
Delegat 64 Martin Viggen, sentralstyret 
Delegat 7 Tommy Brattbo, Sander framlag 
 
Landsmøtet tok pause: 10:52 
Møtet startet igjen: 11:14 
 
Fullmaktskomiteens leder Marthe Scharning Lund legger fram komiteens innstilling: nå skal 
det stemmes, alle delegater må oppholde seg i selen. Antall stemmeberettigede: 67 
delegater. 66 i går kveld, delegat 65 Tormod Jarsve tilbake på landsmøtet.  
 
 
Sak 6 REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLINGER  
Redaksjonskomiteens leder Marianne Lundberg la fram redaksjonskomiteens innstillinger til 
organisasjonspolitisk handlingsplan 
Forslag 1 videresendes sentralstyret.  
Forslag 2 videresendes sentralstyret.  
Forslag 3 forslaget tas med i dokumentet 
Forslag 4 forslaget tas med i dokumentet 
Forslag 5 forslaget tas med i dokumentet 
Forslag 6 forslaget likner på forslag 3, se over.  
Forslag 7 forslaget tas med i dokumentet 
Forslag 8 forslaget tas med i dokumentet 
Forslag 9 forslaget videresendes sentralstyret 
Forslag 10 forslaget videresendes sentralstyret 
Forslag 11 forslaget videresendes sentralstyret 
Forslag 12 forslaget videresendes sentralstyret 
Forslag 13 forslaget tas med i dokumentet 
 
 
Disse tok ordet til debatten:   
Delegat 65 Gro Tvedt Anderssen, sentralstyret 
Delegat 2 Inger Jakobsen, Indre Østfold Framlag 
Delegat 69 Anders Røberg-Larsen, sentralstyret 
Delegat 63 Rita Lekang, sentralstyret 
Delegat 64 Marthe Scharning Lund, sentralstyret 
Delegat 9 Camilla Marie Coldevin Ruud, Sander Framlag 
    
Delegat 65 Gro Tvedt Anderssen, sentralstyret foreslår følgende endringer: 

1. Under Organisasjonsutvikling – og synliggjøring, side fem, avsnitt to står det: 
”Framfylkingen vil arbeide for et tettere samspill mellom Framfylkingens venner og 
lokal lagene”. Foreslår å endre dette til ”Framfylkingen vil arbeide for et tettere 
samspill mellom arbeiderbevegelsen både lokalt og nasjonalt.” 

2. Under Internasjonalt arbeid, side 3, avsnitt sju, står det i forslaget at ”(…) Norsk 
Folkehjelp, Arbeiderbevegelsen i Norden (ABL) og internasjonalt arbeid…” Foreslår 
at man endrer trykkfeilen, slik at det blir ”(…) Norsk Folkehjelp, Arbeiderbevegelsen 
barneorganisasjoner i Norden (ABN) og internasjonalt arbeid…” 
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Delegat 2 IngerJakobsen, Indre Østfold framlag: foreslår å vedta innstillingen til 
organisasjonspolitisk handlingsplan sånn som den foreligger nå, slik at lokallagene selv kan 
velge hvilke internasjonale spørsmål de vil jobbe med.  
 
Delegat 69 Anders Røberg-Larsen, støtter delegat 65 Gro Tvedt Anderssen sitt forslag om at 
det bør stå ”Framfylkingen vil arbeide for et tettere samarbeid mellom arbeidebevegelsen 
og Framfylkingens venner både lokalt og nasjonalt.  
Opplyste om at forkortelsen ABL var en skrivefeil, og at det skulle stå ABN.  
  
Delegat 63 Rita Lekang, sentralstyret. Oppfordrer til fortsatt samarbeid med ABN og IFM-SEI, 
vi har et godt samarbeid med dem nå. Oppfordrer landsmøtet til å opprettholde Midtøsten 
som satsningsområde for Framfylkingens internasjonale virksomhet i organisasjonspolitisk 
handlingsplan.  
 
Delegat 64 Marthe Scharning Lund, sentralstyret. Foreslår følgende endring: 

3. Under Menneskeverd og toleranse, side tre, avsnitt tre står det: ”Framfylkingen skal 
tilrettelegge alle sine aktiviteter slik at alle kan delta”. Foreslår å kutte første ”alle”, 
slik at det blir følgende: ”Framfylkingen skal tilrettelegge sine aktiviteter slik at alle 
kan delta”.  

 
Delegat 9 Camilla Marie Coldevin Ruud, Sander framlag: Under internasjonalt arbeid ønsker 
vi et større mangfold enn kun fokus på Palestina.  
 
Redaksjonskomiteens leder, Marianne Lundberg, oppsummerte forslagene til endring 
 

• Forslag 1 å endre til følgende under Organisasjonsutvikling – og synliggjøring, side 
fem, avsnitt to: ”Framfylkingen vil arbeide for et tettere samspill mellom 
arbeiderbevegelsen og både lokalt og nasjonalt.” 

• Forslag 2 å endre avsnittet under internasjonalt arbeid slik at det blir ”(…) Norsk 
Folkehjelp, Arbeiderbevegelsen barneorganisasjoner i Norden (ABN) og 
internasjonalt arbeid…” 

• Forslag 3 å stryke ”alle” i alle aktiviteter, under Menneskeverd og toleranse, side tre, 
avsnitt tre, slik delegat 64 Marthe Scharning Lund foreslår.  

 
 
 
Forretningsorden: Delegat 65 Gro Tvedt Anderssen tok ordet til forretningsordenen, og ba 
dirigentbordet om å roe ned tempoet, sånn at alle delegatene forstår hva som skjer.  
 
Dirigentbordet går gjennom forslagene og foreslår at Landsmøtet vedtar 
organisasjonspolitisk handlingsplan med de foreslåtte endringene.  
 
Vedtak: Vedtatt. 
 
Redaksjonskomiteens innstilling til vedtekter legges fram av leder i redaksjonskomiteen, 
Marianne Lundberg.  
 
Redaksjonskomiteens innstilling:  
Forslag 1, tillegg til § 4 avvises. 
Forslag 2, tillegg til § 5 avvises. 
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Forslag 3, tillegg til § 6 tas inn i dokumentet med tillegg: der det kan sås tvil om 
kontrollkomiteens vurderinger.  
 
Disse hadde ordet til saken:  
Delegat 2, Inger Jakobsen, Indre Østfold framlag 
Delegat 54 Ulrika von Sydow, Frogner framlag 
Delegat 65 Gro Tvedt Anderssen, sentralstyret 
Delegat 63 Rita Lekang, sentralstyret 
Delegat 64 Marthe Scharning Lund, sentralstyret 
Delegat 7 Tommy Brattbo, Sander framlag 
Delegat 2 Inger Jakobsen, Indre Østfold framlag 
Delegat 65 Gro Tvedt Anderssen, sentralstyret 
 
Delegat 2 Inger Jakobsen, Indre Østfold framlag, presiserer at redaksjonskomiteens 
innstilling ikke er enstemmig.  
 
Delegat 54 Ulrika von Sydow, Frogner framlag, opprettholder sitt forslag til vedtektsendring. 
Ønsker at avstemmingen skal være skriftlig.  
 
Delegat 65 Gro Tvedt Anderssen, sentralstyret. Landsmøtet velger kontroll- og valgkomiteen. 
Om medlemmer i kontrollkomiteen kan sitte i andre komiteer praktiseres forskjellig i ulike 
organisasjoner.  
 
Delegat 63 Rita Lekang, sentralstyret presiserer at de etiske retningslinjene gjelder for hele 
organisasjonen, og at alle må følge disse.  
 
Delegat 64 Marthe Scharning Lund, sentralstyret, ba om en presisering av 
redaksjonskomiteens innstilling til § 6, pkt c. 
 
Delegat 7 Tommy Brattbo, Sander framlag, ønsker å dele forslaget til delegat 54, Ulrika von 
Sydow, slik at landsmøtet først stemmer over pkt a til e (utvidelse av sentralstyret), så 
stemmes det over pkt a (2), (sentralstyret ansetter ny generalsekretær).  
 
Delegat 2 Inger Jakobsen, Indre Østfold framlag, svarer delegat 64 Marthe Scharning Lund, i 
det opprinnelige forslaget presiseres det at kontrollkomiteen skal kontrollere sentralstyrets 
beretning. Medlemmer av kontrollkomiteen bør ikke ha andre verv, slik at det ikke blir tvil 
der det er tvil i dag.  
 
Foreslår et tillegg til § 2, om medlemskap: ”(…) og har betalt medlemsavgift.” 
 
Delegat 65 Gro Tvedt Anderssen, sentralstyret etterlyste forslaget om endring av kontingent. 
Kan landsmøtet bifalle det innsendte forslaget?  
Forslag 4 Landsmøtet bifaller sentralstyrets forslag om endring av kontingent.  
 
Redaksjonskomiteens leder Marianne Lundberg oppsummerte. Redaksjonskomiteen støtter 
sentralstyrets innstilling til kontingentendring. § 6 opprettholdes. Vi støtter sentralstyrets 
innstilling om § 9 og § 10.  
 
Paragraf§ 6: ”slik at” tilføyes ”slik at det ikke kan sås tvil om” 
 
Avstemming.  
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Forslag 1: nytt vedlegg til vedtekt 4  
Vedtak: redaksjonskomiteens innstilling vedtatt. 
 
Forretningsorden: Delegat 54, Ulrika von Sydow, Frogner framlag trekker sin forespørsel om 
skriftlig avstemming.  
 
Forslag 2: Redaksjonskomiteens innstilling: forslaget avvises. 
Vedtak: redaksjonskomiteens innstilling avvises, endring i § 5, pkt a-e vedtatt. 
Forslag 2, del to, ansatt versus valgt generalsekretær:  
Vedtak: redaksjonskomiteens innstilling vedtatt.  
 
Fullmaktskomiteens leder Marthe Scharning Lund har ordet. Delegat 30 Berit Karlsen, 
Oteren framlag, forlater landsmøtet. Det er nå 66 delegater i salen.  
 
Forslag 3:  
Vedtak: redaksjonskomiteens innstilling vedtatt.  
 
Forslag 4:  
Vedtak: sentralstyrets innstilling vedtatt.  
 
Politiske uttalelser. 
Leder av komiteen for politiske uttalelser Hillevi Tovik legger fram komiteens forslag.  
Se vedlegg.  
Redaksjonelle feil rettes av redaksjonskomiteen.  
Vedtak: de politiske uttalelsene vedtatt. 
  
Sak 7 VALG 
Valgkomiteens leder Kenth Hårsaker la fram valgkomiteens innstilling:  
 
Valgkomiteen besto av Marthe Scharning Lund, sentralstyret, Kent Hårsaker, Havstein 
framlag og Ulrika von Sydow, Frogner framlag.  
 
Marthe Scharning Lund trakk seg fra valgkomiteen 26.mai 2009.  
Tommy Brattbo, Sander framlag ble medlem av valgkomiteen 12. Juni 2009.   
 
Valgkomiteens innstilling, se vedlegg.  
 
Forretningsorden: Delegat 59 Kristian Fjellanger tok ordet. De to som stiller til valg til 
generalsekretær er enige om at de ikke ønsker noen støtteinnlegg.  
 
Disse hadde ordet til saken: 
Delegat 7 Tommy Brattbo, Sander framlag 
Delegat 29 Elna Karlsen, Oteren framlag 
 
Delegat 7 Tommy Brattbo, Sander framlag: valgkomiteen ble ikke enige. Vi har to gode 
kandidater, men jeg tar dissens og støtter Kurt Frantzen framfor valgkomiteens innstilling, 
Kristian Fjellanger.  
 
Dirigentbordet foreslår skriftlig valg. Landsmøtet vedtar dette enstemmig.  
 



13 
 

Delegat 29 Elna Karlsen, Oteren framlag: Oteren framlag har nominert to kandidater til 
sentralstyret, og sendte disse forslagene i en e-post 30.04.09. Valgkomiteen mottok disse 
forslagene 13.06.09. Delegaten presiserer at forslagene ble sendt før fristen gikk ut.  
 
Valg av sentralstyre:  
Leder: Kristian Tangen valgt for fire år 
Nestleder: Marthe Scharning Lund valgt for to år 
Generalsekretær: Kurt Frantzen valgt for fire år 
Styremedlem: Anders Røberg-Larsen valgt for fire år 
Styremedlem: Marianne Lundberg valgt for fire år 
Styremedlem: Martin Viggen valgt for fire år 
Styremedlem: Camilla Marie Coldevin Ruud valgt for fire år 
Styremedlem: Berit Karlsen valgt for to år 
Styremedlem: Sagal Ali Salad valgt for to år 
 
Vara: Tormod Jarsve valgt for to år 
Vara: Linn Hemmingsen valgt for to år 
 
Styremedlem Tor Engevik var ikke på valg, og sitter to år til i sentralstyret.  
 
Valg av kontrollkomité:  
Leder: Gro Tvedt Anderssen 
Nestleder: Rita Lekang 
Medlem: Tor Ivar Kristiansen 
Dirigentbordet: vi oversender forslag fra delegat 9 Camilla Marie Coldevin Ruud til 
sentralstyret, det kan ikke behandles nå.  
 
Francis Engevik, Hillevi Tovik, Tina Nur, Camilla Bredesen og Knut Andreas Skjelvik takket 
avtroppende landssekretær for innsatsen.  
 
Avgått leder Rita Lekang takket avtroppende landssekretær Gro Tvedt Anderssen for 
innsatsen.  
Rita Lekang takket administrasjonen for organisering av jubileum og landsmøte.  
Rita Lekang takket for seg selv, og overrakk klubba til nyvalgt leder i Framfylkingen Kristian 
Tangen.  
 
Nestleder Marthe Scharning Lund takket avgått landsleder Rita Lekang for 12 års innsats for 
Framfylkingen.  
 
Oteren Framlag viste en videosnutt fra deres filmprosjekt Tverrdalsrein. 
  
Nyvalgt generalsekretær Kurt Frantzen takket for tilliten.     
 
 
Framfylkingen avsluttet sitt landsmøte med å synge sangen ”Broderringen”.  
 
 
 
 
 
 


