LOs barne- og familieorganisasjon
Protokoll fra sentralstyremøte 18.1.2019
på Sørmarka konferansehotell.
Tilstede: Hillevi Sofie Tovik, Kristin Sæther, Marrie Anne Leijenaar, Rakel M. Solbu, Suhur LorchFalch, Shakeel Rehman, Tonje Tovik, Tormod Asle Jarsve
Forfall: May Tove Solum Tollefsen, Sofie Solli Løseth, Tor Engevik, Laila Høiseth(v)og Kristin Skogli(v)
SAKER
Saksnummer/møtenummer/år

Sak 01/1/19

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Godkjent med ny sak nr.04/1/19 Søknad fra Framfylkingen i Oslo.

Sak 02/1/19

Protokoll fra sentralstyremøte 24.-25. 11 2018
Gjennomgang av vedtak.

Vedtak:

Protokoll godkjent.

Sak 03/1/19

Orienteringer og informasjon fra administrasjonen









HMS: kort orientering
Laglederutsending om årsrapport og årsmøter
Medlemsbrev sendes ut februar.
Kontingentarbeid avsluttet
Frifond kontroll 14.mars
Samarbeidsavtaler
Henvendelser:
1. Ungdom og fritid; om rett til fritidsaktiviteter- støtte og innspill
2. Framfylkingen har mottatt en klage fra Kurt Løvenstein- senteret med informasjon om en bortvising av
en deltaker (vårt medlem) fra winterschool- arrangementet i IFM SEI. Saken er under behandling.
Sentralstyret er opptatt av at saken og vårt medlem skal ivaretas på en god måte, det ble også diskutert
om Framfylkingen skal delta på slike arr. i IFM SEI regi, da alkoholbestemmelsen ikke samsvarer med
Framfylkingens praksis.

Vedtak:

Sakene tas til orientering

Sak 04/1/19
Søknad om aktivitetsstøtte for 2018 fra Framfylkingen i Oslo
Det ble mottatt brev 22.desember 2018 fra Framfylkingen i Oslo med søknad om økonomisk støtte.
Søknaden baseres på at det ble arrangert to leire i 2018 der medlemmer fra flere lokallag var deltakere.
Sentralstyret roser Oslos fylkesledd for høy aktivitet i året som gikk, og mener det er positivt at det
arrangeres kurs og leir der flere medlemmer får tilbud. Vi mener også det er riktig å kunne inngå samarbeid
framover med lokallag, fylkeslag og/eller regioner om aktiviteter som tilbys nasjonalt, men henstiller FfiO til å
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søke om støtte i forkant av disse. Sentralstyret ser at det er flere fordeler med slikt samarbeid.
Framfylkingen ønsker å støtte aktiviteter som i utgangspunktet kunngjøres med en invitasjon til alle
medlemmer nasjonalt. I dette tilfellet var tilbudet gitt begrenset. Sentralstyret er opptatt av at det skal være
lik praksis i organisasjonen. Søknaden bemerkes også at ble sendt helt mot slutten av året lenge etter at
arrangementene var avviklet. Avklaring om samarbeid om regi og teknisk ansvar, samt søknad om støtte må
avtales på forhånd av hensyn til budsjettering og andre nasjonale planer. Framfylkingen ser fram mot
søknader om et slikt samarbeid i årene som kommer.
Vedtak:
Sentralstyret støtter samarbeid, med lag, fylker og regioner, knyttet til aktiviteter, både
økonomisk og eventuelt på andre måter, prinsipielt, men denne søknaden om tilskudd avslås med
begrunnelse knyttet til at slike avtaler må gjøres i forkant av arrangementene. Framfylkingen i Oslo
oppfordres til å søke om samarbeid og tilskudd i god tid før kommende aktiviteter
Sak 05/1/19

Invitasjon og valg av delegasjon IFM-SEI kongress 28.-29. juni 2019

Forslag til vedtak:
Framfylkingen reiser til kongressen med en delegasjon bestående av to (2) fra sentralstyret og fire (4)
fordelt på ungdoms og Internasjonalt utvalg. Saken oversendes Internasjonalt utvalg for forberedelse av
forslag og gjennomgang av saksdokumenter. Eventuelle forslag behandles i sentralstyremøtet 23.-24. mars

Sak 06/1/19

Landsmøtet 2019

Til alle roller på landsmøtet knyttet til møteledelse, dirigenter og sekretærer, men også komiteer
osv. ønsker sentralstyret å bruke en blanding av erfarne tillitsvalgte og nye, gjerne unge og
lærevillige, tillitsvalgte.
Utvalg, organisasjons- og administrasjonsstruktur, vedtekter og valg ble drøftet.

Vedtak:
Administrasjonen får i oppdrag å forespørre aktuelle personer til oppgaver på landsmøtet.
Organisasjonsutvalget forbereder en oppfølging av diskusjonen om utvalg, organisasjons- og
administrasjonsstruktur og knytter dette til en framtidig endring av vedtektene.
Sak 07/1/19

Ledersamling 2019

Sentralstyrets bistand til gruppearbeid og sosialt samvær:
Kristin åpner samlingen og har innledning til organisasjonsarbeid. Marrie Anne komper allsang, på møtet og i
sosialt samvær. Det bestilles kakao og vafler til lørdags kveld.
Innlegg fra utvalg: Org.utvalget ved Tormod og Tonje har ansvar for kafedialog om trygghet, samhold og
inkludering lørdag og Barnepolitisk utvalg presenteres søndag med info hva som er gjennomført og om
planer for utvikling av barn og demokrati i Framfylkingen og politiske saker.
Alle hjelper til med det som er nødvendig.
Vedtak:

Sak 08/1/19

Oppgavefordelingen tas til etterretning.

Fadderoppgaver

Kontingentrapport
Status og oversikt for medlemstall 2018:
2116 medlemmer er godkjente som betalende for 2018 per 16.1.19.
57 medlemmer står med ubalansert reskontro og kan sannsynlig øke godkjente noe.
Det endelige medlemstallet for 2018 ser ut til å ende på i underkant av 2200 betalte medlemskap, da
vil det sannsynlig 1100 være tellende medlemmer i 2018. (under 26 år)
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For å sikre god kontingentinngang vil det sendes kontingentkrav innen utgangen av februar. Før
utsendelse av medlemskontingent for 2019 skal det gjøres en sjekk av systemet slik at vi er trygge på
at faktura opprettes og sendes.
Årsrapport oppfølging av frist! Fristen settes til 31. januar. Påminnelse om å levere rapport vil
sendes ut til framlagene tidlig neste uke og faddere følger opp sine lag.
Årsmøte innkalling og avvikling innen februar: faddere bør tilby bistand til lagene.

Vedtak:

Informasjon og prosessen videre tas til orientering.

Sak 09/1/19

Utvalg

Utvalgsarbeid og planer:
Hver utvalgsleder rapporterer om sitt ansvarsområde:
Sak

Hvem jobber

Frist:

Barnepolitisk utvalg
Laila Høiseth
Presentasjon til lagledersamlingen er under
kontroll.

I dag

Organisasjonsutvalg
Tormod A. Jarsve
Utvalgskonferanse drøfte innhold og form

Adm., Tormod og Tonje
og utvalgsledere

"Trygg organisasjon"
Organisasjon og administrasjonsstruktur
gjennomgås og knyttes opp mot vedtekter- og
eventuelle endringsforslag.

Internasjonalt
Sofie Solli Løseth
Shakeel la fram
arbeidet fra IU.

Demokratiskolen (ABN)
15-17. mars 2019 Stockholm
Sofie kan bli med som reiseleder.
Nytt internasjonalt engasjement ?

Ungdomsutvalg
Hillevi Tovik

Demokratiskolen (ABN)
neste er 15-17. mars 2019 i Stockholm
Hillevi kan ikke være reiseleder da det er tett
opp mot fødsel.

Sofie

Vedtak:
- Utvalgskonferanse blir arrangert i forbindelse med sentralstyremøtet 23. og 24.mars i Oslo.
- Hvert utvalg møtes ila av helgen(ledersamlingen) og setter inn to konkrete tiltak i planen som skal
igangsettes før LM og/eller behandles neste styremøte.
- Framfylkingens engasjement i EAC (East Africa Cup) avsluttes.
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Demokratiskolen faste deltakere fra Framfylkingen er trukket ut og blir Åsta Rohmann, Sara LorchFalch, Sebastian Gåsemyr Staalesen og Sander Solli Løseth.

Sak 10/1/19

Aktivitetskalender

a) Prosjekter 2018-2019:
 UngdomsprosjektetMulig nytt ungdomskurs i 2019 Sangkorprosjektet
 Demokratiskolen (ABN)
15-17. mars 2019 Stockholm
b) Kommende arrangementer/aktiviteter 2019







LEDERSAMLING 18.-20.1 2019
oppgavefordeling - siste sjekk!
Landsmøtet 14.16. juni 19. på AFR
Familieleire m FF: Uke 26 AFR og 32 Bardufoss. Tirsdager blir Framfylkingdag. Samle medlemmer til
Fram-leirlag som deltar hele uka og bidrar. Kristin skal åpne leirene.
Jubileumsleir i Østerrike: vi legger opp å reise med egen norsk delegasjon.
Planlegging ved Marrie Anne og May Tove. Usikkert om deltakelse da prisen totalt blir høy og reise
lang. (tre dager m tog) Buss sjekkes ut som alternativ. Frist fram til neste sentralstyremøte for
opplegg.
«SNAKK om:» -foreldrekurs:
1. Barns behov og følelser
Hvordan foreldre /omsorgspersoner kan forstå sitt barns behov og følelser. Lære teknikker som gir en god
relasjon og metoder som kan gi gode rammer i oppveksten (COS)eller ICDP
Trondheim og Elverum kan være aktuelle steder for å nå fram til flest mulig av medlemmene

Vedtak: Aktivitetskalenderen tas til orientering

Sak 11/1/19 Eventuelt.
Tormod Asle Jarsve orienterte om at Framfylkingen i Hedmark tiltrer LOs Familie- og likestillingspolitiske
utvalg i Hedmark. Dette utvalget samarbeider med tilsvarende utvalg i Oppland. Hedmark og Oppland skal bli
til Innlandet fra neste årsskifte. I pinsehelga arrangerer disse utvalga Familieleir på Arbeiderbevegelsens
Folkehøgskole Ringsaker - teknisk arrangør er Framfylkingen i det som blir Innlandet, altså Framfylkingen i
Hedmark og Oppland (Hadeland Framlag).
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