LOs barne- og familieorganisasjon

Protokoll for sentralstyremøte nr. 1/20, 17. og 19.januar 2020, Sørmarka
tilstede: Ali Malick (v), Eddie Ingebrigtsen, Hillevi Sofie Tovik, Marrie Anne Leijenaar, May-Helen Nilsen, May
Tove Solum Tollefsen, Sebastian Gåsemyr Staalesen (U), Tonje Tovik, Tormod Asle Jarsve og Åsta Rohmann(U)
Suhur Lorch-Falch (v),
Innmeldt forfall: Kristin Sæther, Dilek Kanat, Tor Engevik, Eirin Josefine Leirvik (v)
SAKER
Saksnummer/møtenummer/år

Sak 1/1/20

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Godkjent med ny sak 5/1/20 erstatter sak 55/5/19

Sak 2/1/20

Protokoll fra sentralstyremøte 24.11 19
Gjennomgang av vedtak.

Vedtak:

Godkjent med følgende endringer; Marrie Anne Leijenar skal stå oppført med
forfall og sak 55/5/19 tas ut av protokollen og behandles i dagens møte.

Sak 3/1/20
Orienteringer og informasjon fra administrasjonen
 HMS orientering
 Status for det administrative arbeidet.
 Lagleder og styreutsending om verving og kontingentarbeid
Vedtak:

Sak 4/1/20

Informasjonen tas til orientering med nødvendig oppfølging

Strategier for kontingentarbeidet

a) Kontingentsituasjonen årets slutt 31.12: 2058 betalte medlemmer (2240 registrerte). Det ble strøket ca.
700 medlemmer som ikke hadde betalt etter 2017. Optimismen i november var stor da vi hadde 2700
registrerte medlemmer. En god og innsats i styret og i administrasjonen for å hente inn 1000 ubetalte
kontingenter ga litt bedre resultater. 614 nye medlemmer ble registrert totalt i 2019 (ikke nødvendigvis
betalt) men det var nedslående at vi ved årets slutt hadde tapt og ikke økt medlemsmasser i 2019.
Framlagene skal jobbe mer systematisk med innhenting av kontingenter. Administrasjonen tilrettelegger for
framlagene ved å sende ut årshjul med frister for arbeidet. Informasjon med oppfølgingsplan sendes lagene
februar etter første utsending av kontingentfaktura fra adm.
Å øke medlemsantall årlig fram mot neste LM og samtidig holde på medlemmer vi verver, vil gi nødvendig
styrke til organisasjonen.
b) Vervestafett 1.11-10.12 resultat: ca. 100 nye betalte medlemmer.
Vervepremier går til:
Sydvesten framlag for 30
Oteren og Gamle Oslo for 13
Indre Østfold for 12
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Åsane vervet 11 nye av totalt 26 medlemmer i 2019 og får hederlig omtale og premie tilsvarende 10
medlemmer for prosentvis størst økning av medlemsmasse i 2019. Total kostnad for premiene blir 16.000.
Ny vervekampanje skal igangsettes og avsluttes før sommerferien for å kunne følge opp og sikre tilstrømning
av medlemmer i god tid før årets slutt. Nyrekruttering gir motivasjon men det er også helt nødvendig å holde
på medlemmer og få inn kontingenter systematisk.
Vedtak:

Kontingentsituasjonen for 2019 og vervekampanjens resultat tas til orientering og
utbetalingen til premier godkjennes. Årets vervkampanje igangsettes før påske.

Sak 5 /1 /20
Vikar i 100% stilling i Framfylkingens administrasjon
Framfylkingens administrasjon har 2, 5 årsverk inkludert generalsekretær. I forbindelse med at ett av
årsverkene er i permisjon er det behov for å ansette en person i 100% vikariat, med mulighet for forlengelse.
Generalsekretær har det daglige personalansvaret i administrasjonen og vil følgelig kunne definere
administrasjonens behov.
Ansettelsen skjer med hjemmel i Arbeidsmiljøloven §14-9 /2) b og § 4.5 i landsoverenskomsten mellom HK
og AAF.
Innstilling:
Styreleder og generalsekretær får fullmakt til å utlyse og ansette jf. Overnevntes rammer, samt innplassere
vedkommende i relevant lønnstabell, jf. Vedtektene § 5 e
Vedtak:

Enstemmig godkjent

Sak 6/1/20
Retning for Framfylkingens sentralstyre
Diskusjon rundt kost /nytte av sentralstyrets: møtehyppighet, oppmøte, og intensjoner med å reise til
distriktene.
Etter innarbeidelse av ny organisasjonsstruktur er det riktig å ha en mer strukturert form på møtene.
De kan derfor avholdes på en dag som hovedregel fra i år. Lengre møter arrangeres når det er behov eller i
sammenheng med et annet arrangement som f.eks. utvalgskonferanser.
Organisasjonsutvalget foreslår at sentralstyremøtenes protokoll må endres fra referatform til protokollform.
Et arbeidsutvalg lager innstillinger til saker som behandles med vedtak i møtene.
Vedtak:

Møtene vil i hovedsak avholdes på Folkets hus i Oslo lørdager etter oppsatt
datoplan med noen unntak når det er hensiktsmessig. Protokollen føres som
beskrevet i saken og godkjennes i møtet.

Sak 7/1/20
Oppfølging av oppgaver og roller i utvalgene
Utvalgsarbeid i perioden i Framfylkingens sentralstyre for perioden 2019-2021

Utvalgsplan

Sak

Barnepolitisk utvalg
ved leder Hillevi
Tovik

Utvalgsmedlemmer: Eirin Leirvik, Suhur LorchFalch, Tor Engevik, Malin Lingjerdet,

Barnas Landsmøte
ble vedtatt på LM
19

Barnas LM 2020: Tidslinje og ansvarsfordelinger

Hvem jobber

Sentralstyret stiller
opp på Barnas
landsmøte og tar på
seg oppgaver før og
under møtet.
Arbeidsgruppen må få
tilbakemelding om
hvem som ikke kan.

Frist:

17.1.2020
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BLM arbeidsgruppe

Handlingsplan

Organisasjonsutvalg
ved leder Eddie
Ingebrigtsen

Arbeidsgruppen er: Hillevi Tovik, May Helen
Nilsen, Sagal Ali, May Tove Tollefsen, Åsta
Rohmann, (to fra UU),
Handlingsplan laget: har fokus på barnepolitisk
tekster til internasjonale dager og markeringer
som er naturlig for FF å synliggjøre. Er
overordnet arbeidsgruppa for Barnas
Landsmøte.
Utvalgsmedlemmer: May Helen Nilsen, Tormod
Jarsve, Heidi Røneid, Tonje Tovik

På utvalgskonferansen:
Hillevi og Birgitte

23.11

Alle fordeler oppgave

20.1.20

Generalsekretæren
sender OU

Før
lagledersamling

Gjennomgang av
tidligere års
protokoller
Handlingsplan
Vedtekter og
strukturer i
organisasjon og
administrasjon

… sentralstyre tilbake til 2016
Framfylkingens venner stiftelses protokoll
1. Styringsdokumenter (herunder vedtekter og
Trygg, inkluderende og åpen; org. handlingsplan
for organisasjonen)
2. Vervestrategi; verve/rekruttere, aktivisere,
beholde
3. Organisasjonsstruktur: a) organisasjonen b)
administrasjon c) generalsekretær
4. andre organisasjonssaker

Alle: fordeler konkret
arbeidsoppgaver

Løpende og
langsiktig

Utvikling av
organisasjonen

- Opplæring av tillitsvalgte
- Søknad LNU unglederopplæring i samarbeid m
UU
-årshjul for frister, rapportering adm. og lokallag

Gen.sek.; Tonje i
samarbeid m utvalgets
leder

Febr.20 og
løpende

Framfylkingens 90
års jubileum i 2024
Internasjonalt
ved leder Dilek
Kanat

Utvalgsmedlemmer: Ali Malick, Dailin Harba,
Kristina A. Fure, May Tove Tollefsen, Marrie
Anne Leijenar, Sofie Løseth, Tord Jarsve,
Åsmund Lorch-Falch

Samarbeid IFM SEI

Hosting Socialist Toolkit våren 2020 i samarbeid
med IFM SEI. Vi blir ikke 'host' men kan delta.
Leirkomiteer nedsatt: DUI jubilejr på Fyn og IFM i
Kent, England. Handlingsplan ikke ferdigstillt

Utvalgsleder kontakter
IFM

Utvalgsmedlemmer:
Sebastian Staalesen, Sara Lorch Falch, June
Johansen, Nora Malick, Sander S. Løseth

Handlingsplan er laget
og legges inn i matrisen
til neste
sentralstyremøte

Utvalgskonferanse
Prosjekt
Ungdomsutvalg
ved leder
Åsta Rohmann

Utvalgsmøte på
Sørmarka
Utvalgskonferanse

Vedtak:

IFM SEI kongressen 27-30.juni: UU representert
Åsmund Lorch Falch og Åsta Rohmann
Demokratiskolen (ABN) 14.-16. november i
København rapport.
Sara og Åsta deltok
Det har vært avholdt et UU møte hvor
handlingsplan ble laget.
På utvalgskonferansen jobbet de med oppfølging
av oppgaver

Sander, Sebastian, Sara,
Nora og Åsta
Åsta, Nora, June og
Sander.

23.11

Saken tas til orientering og oppgavene i utvalgsplanen følges opp mellom
sentralstyremøtene.
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Sak 8/1/20
Fadderordning for framlag
Sentralstyret hadde i forrige periode fadderordning for lokallagene. Sentralstyret anså det som nødvendig å
styrke kontakten med styrene lokalt og bidra til bedre rapporteringsrutiner. De fleste styremedlem har hatt
lag de har fulgt opp og det har vært ulik kontakt og funksjon. Ordningen har delvis fungert. Sentralstyret ber
om tilbakemelding fra lagledere i løpet av helgen om fadderordningen og om behov og funksjon. Saken
behandles søndag 19.1.20.
Vedtak:

Det legges til rette for at fadderordningen fortsetter etter ønske fra lagledersamlingen 17.19. januar på Sørmarka

Sak 9/1/20
Aktivitetskalender/årshjul
Nylige aktiviteter:
1. ABN styremøte 11.oktober i Helsinki
2. Demokratiskolen (ABN)
15-17. november 2019 København
3. Utvalgskonferanse på Jeløya 23.11
4. Sentralstyremøte på Jeløya 24. november 2019
Kommende arrangementer/aktiviteter 2019/2020:



17-19. Januar 2020 Lagledersamling med styrene og utvalgene



Vår 2020 -Ungdomskurs; internasjonale konflikter arr. ungdomsutvalget



8.-10 mai Demokratiskolen 2020 (ABN) Utøya



IC møte IFM-SEI i England (Tord Jarsve og Sofie Løseth representerer oss.)



21-25 mai Barnas Landsmøte 2020 Ringsaker (AFR) arr. Barnepolitisk utvalg.
Planlegging og utføring ved arbeidsgruppe bestående av Hillevi, Åsta, Sebastian, Nora, May Helen,
Sagal og to fra ungdomsutvalget.
Administrasjonen bistår med nødvendig arbeid.



Sommerleirer*



Familieleirer Ringsaker/Målselv. Et samarbeid m Fagforbundet. framfylkingens 'Leirlag' utnevnes
med tre deltakere pr. leir.



Fjellvandrerleir og kurs i friluft og miljø, bærekraftsmål for ungdom. arr. ungdomsutvalget



20.-22 november ABN kongressen i København 2020

* Leirkomiteer for leirer i 2020
20.-25. juli 2020 Vi er invitert til JUBI-lejr på Fyn Ankersminde. Komite er: May Tove, Marrie Anne, Dilek.
Invitasjon er sendt ut. Reiser med båt fra Oslo.
1.-11 august 2020-Internasjonal leir(IFM-SEI) i England, Kent 'Common Ground' Leirkomiteen er Åsta,
Åsmund, Tord og Sofie - prosjektleder adm. er Jessica Gallardo (frivillig)
Invitasjon sendes ut 20.1.20
Delegasjonen har målgruppe: ungdom og unge voksne fra 14-30 år. Målet er kontaktetablering med andre
internasjonalt og starte et samarbeide om et solidaritetsprosjekt el.
Total pris blir mellom 5- 6 tusen for reise og opphold. Leirkomiteen har mandat til å sjekke ut reisevei og
priser og lage et opplegg for en gruppe ungdom fra 13-18 år (+) som de er reiseledere for.
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Framfylkingen vil støtte leirdeltakere som melder seg på innen frister og har gyldig medlemskap i 2020 med
utgiftene. Framlagene oppfordres til å støtte sine medlemmer med å subsidiere reise/leirutgifter. Komiteen
vil i tillegg til subsidiering lik påmeldte også få støtte til leirutgifter, dette betinger at medlemmene i
komiteene for begge leirer fullfører sitt arbeide etter avtale med generalsekretæren.
Vedtak:

Det vedtas at leiravgift og deler av reiseutgifter for Jubilejr og Common Ground dekkes for
leirkomiteene, forutsatt arbeidsinnsats som avtalt. Det gis tilskudd på 1000 til andre
deltakere som har betalt medlemskontingenten i 2020.
Aktivitetsplanen tas for øvrig til orientering og sentralstyret gleder seg over de varierte
aktivitetene som kommer ila. året.

Sak 10/1/20

Eventuelt.

Ingen saker til eventuelt
Møtet avsluttet 13.30 19.1.2020
Ved protokollen generalsekretær Tonje Tovik
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