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    LOs barne- og familieorganisasjon 
 
 

Protokoll fra sentralstyremøte nr. 1/21 – 13. februar 2021 

Til stede: 
Ali Malick (v) (til 12.00), Eirin Josefine Leirvik (v), Hillevi Sofie Tovik, Kristin Sæther, Marrie Anne 
Leijenaar, May-Helen Nilsen, Sebastian Gåsemyr Staalesen (U), Suhur Lorch-Falch (v), Tonje Tovik, Tor 
Engevik, Tormod Asle Jarsve og Åsta Rohmann(U) 
Ansattes representant: Birgitte Kalvik 
Forfall: Eddiie Ingebrigtsen 

  
Møtet ble holdt på Teams med oppsatt ramme kl. 11.00-13.00  

SAK  1 /1 /21   GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE  

 
Sakslisten tilføyes sak 9 / 1 / 21 - FRAMFYLKINGENS 20. ORDINÆRE LANDSMØTE, og de påfølgende 
sakene får ny nummerering. 
 
Vedtak: Innkallingen med framlagt endring godkjennes 
   

SAK  2/ 1/21  PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 14.11.20  

 
Vedtak: Protokollen fra styremøtet 14.11.20 godkjennes 
    

Sak 3 /1/21 ORIENTERINGER OG INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN 

 
HMS orientering:  

Ferieavvikling ble gjort i desember. 
Koronasituasjonen og begrensninger med offentlig transport gjør at vi har fordelt oss på 
hjemmekontor og administrasjon. Situasjonen vanskeliggjør arbeidsflyten, men administrasjonen 
følger opp driftsoppgaver og ansvar lik tidligere, og har jevnlig kontakt ila uka.   
Vår faste frivillige; Kristina har delvis pause i sitt oppdrag. 
Administrasjonen har innført faste Teams kontormøter hver 14 dag. 
 

Annen aktivitet og orienteringer: 

• Arkivarbeidet fortsetter. Ved behov får Saeed assistanse fra Tor Are Johansen fra ArbArk. 

Det er inngått ny avtale om nettside, eposter og arkiv med LO Media om å gå fra intern 

server til Microsoft Office 365 skyløsning. Overføringen ble gjort andre uken i januar. 

• UMM ble utsendt uke, vi får fremdeles for mange i retur (ca. 90) pga. mangelfulle adresser. 

Vi undersøker om det kan være feil i lister fra HyperSys og oppfordrer løpende framlagene til 

å sikre korrekt registrering av navn og adresser. 

• Innsatsen for å hente inn ca. 450 manglende kontingenter  fra november ble avsluttet ca. 

10.12.20. Arbeidet var minimalt i f.t. tidligere år da utsending av faktura i februar hadde ca. 

70% resultat, men generalsekretæren fant det allikevel nødvendig å følge opp og registrere 

helt fram til midnatt 31.12. Resultatet for kontingent og medlemstall ble 2129 betalende 
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(2456 registrerte) i 2020 som er en økning fra 2019 (2045) på ca.4%  til tross for at 

avlyste/utsatt og færre aktiviteter under pandemien  har medført til at det var vanskeligere å 

verve.  

• Kurland Framlag ble det største framlaget i 2020 med sine 307 betalende medlemmer 

• Framlagsnytt 1/21 sendt ut 29.1.21 med tema framlagenes årsmøter 

• Årsrapportering status: innen frist var 19 levert. Vi mangler fra lag og vil trolig motta fra 5 av 

dem. De resterende har ikke hatt drift og/ eller vanskelig å oppnå kontakt med. (Kristiansand, 

Gudbrandsdal, Gjølme). 

• Utsending av faktura for medlemskontingent ble gjort i uke 6. 

• Endring i Brønnøysundregisteret via HyperSys er mulig. Det er allikevel ikke helt 

uproblematisk om man har mangler eller uforutsette endringer i formell dokumentasjon. 

Dette gjør at det ser ut som at noen framlag og hovedorganisasjonen har mangler i 

registeret.  

Invitasjoner: 

• Invitasjon fra Frivillighet Norge generalforsamling 27.5.21, nominasjonsfrist til styret 15.3. 

Generalsekretæren kan stille på møtet som delegat.   

• Invitasjon fra LNU Tryggambassadør, utnevne så fort som mulig - vi kan melde på inntil fire, 

kanskje en fra hvert utvalg.    

• LNU invitasjon til BUT i april- Valg av to ungdom til å representere Framfylkingen på barne og 

ungdomstinget 

 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering med nødvendig oppfølging. 

 

SAK 4/1/21 ØKONOMI OG REGNSKAP 

Revidert regnskap 2020 behandles og signeres elektronisk av sentralstyrerepresentantene, som må 
ha elektronisk ID for å få signert. 
Bankbeholdning pr 4.2.21:  1 .189 100.- 
Budsjett: 
Større kostnader 2021 ved møter/leir/ samlinger/kurs, innkjøp og trykk ‘framartikler’/materiell, 
internasjonale prosjekt dersom planlagt aktivitet gjennomføres. 
Fordelingsutvalget/BLD har tildelt grunnstøtte for 2021 med kr. 862 082. basert på medlemstall 2019 
Forventer tilskudd fra LO som tidligere år og fra Framfylkingens venner ved søknad. 
 
Vedtak: Regnskapet for 2020 godkjennes, signeres og oversendes revisjon for godkjenning. 
Budsjett 2021 vedtas som et rammebudsjett. 
 

SAK  5/1/21 FORBEREDENDE VALGKOMITE 

 
Det er kommet inn forslag på følgende kandidater til å sitte i den forberedende valgkomiteen: 
Fra Østfold fylkeslag: Heidi Røneid 
Fra Oslo fylkeslag: Steinar Arnesen 
Forslag fra sentralstyrets: Tormod Asle Jarsve (KoS framlag), Pål Sture Nilsen (Trondheim framlag) og 
Sofie Solli Løseth (Kurland framlag).  
 
Alle disse er forespurt og er positive til vervet. 
Alle har god kunnskap om Framfylkingen og har lang erfaring i organisasjonen. 
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Vedtak: Forberedende valgkomite nedsettes med følgende medlemmer: Heidi Røneid, Pål Sture 
Nilsen, Sofie Solli Løseth, Steinar Arnesen og Tormod Asle Jarsve.  
Pål Sture Nilsen velges som leder. Valgkomiteen starter sitt arbeid snarest. 
 

SAK  6/1/21 UTVALGSARBEIDET  

Utvalgene har hatt noe møteaktivitet i perioden til tross for usikkerheten rundt aktivitetene i 
organisasjonen. Det er viktig å holde i gang møtevirksomhet digitalt også framover for sikre utviklinga 
i arbeidet. 
Rapport fra aktivitet i utvalgene: 
1) Organisasjonsutvalget har jevnlige møter på Teams.  

Forslag til endringer i vedtekter legges fram for sentralstyret 13.2. (se vedlegg) Utvalget foreslår å 

lage retningslinjer til vedtektene for å sikre lik forståelse. 

Rullering av Trygg inkluderende og åpen -handlingsplan, arbeides med og vil legge fram forslag til 

endringer på neste styremøte. 

2) Barnepolitisk utvalg- arbeidsgruppe for barnas landsmøte er i gang med planleggingen og 

oppgaver er fordelt. Invitasjonen avventes å sende ut pga usikkerhet om utsettelse og form.  

Arbeidet med 1. mai tale-mal igangsettes. 

3) Ungdomsutvalget- har hatt flere møter, delvis digitalt og jobber med nye kurs. Mål for året: 

Gjennomføre et opplegg for opplæring i Feminisme. Synliggjøre aktiviteten i utvalget for å 

rekruttere nye utvalgsmedlemmer. Delta på unglederopplæringen-kurssamlinger. Usikkerhet 

rundt fysisk treff og kurs 

4) Internasjonalt utvalg og internasjonalt arbeid 

1000 pepperkakehus for fred i Jemen Aksjonen varte fr 21. 11-21 12 20 og foregikk i sosiale 

medier. Det ble delt og spredd nasjonalt og internasjonalt via IFM SEI og aktiviteten var vellykket. 

Flere medlemmer i framlag og samarbeidspartnere bakte og delte bilder og oppfordringer om å 

stoppe krigen på internett. Framfylkingen hadde aksjonen som hovedtema i sin digitale 

julekalender. 

Selv om hovedformålet med fredsaksjonen er å belyse og engasjere for å stanse krigen i Jemen, 

er også pengestøtte til arbeidet viktig. Derfor etablerte Framfylkingen en innsamling på nettet til 

Redd Barnas arbeid i Jemen. Resultatet var 2750,- men det er grunn til å tro at andre kanaler 

også ble brukt for å gi penger til Redd Barna.  

International Committee IFM SEI møte Sakspapir  

Fem delegater min halvpart må være jenter eller ikke binært Påmelding innen 10.mars 

ABN saker- 1.del av kongressen ble avholdt 23.1.21. Deltakere: Kristin, Hillevi, Åsta og Tonje. 

Danmark har tatt over ledelsen av ABN. Det er behov for å velge vara til styret. 

Vi må også velge inntil fem delegater til kongress del 2.  

Prosjekt sammen med SJD Die Falken, Kinderfreunde, AUF m.fl. om høyreekstrem fremvekst.  

Fikk avslag på Erasmus pluss midler, men vil ha noen aktiviteter digitalt. (se årshjulet) Sander 

Løseth og Saeed Altahami følger opp videre arbeid. 

Vedtak: 

✓ Forslag til endrede vedtekter sendes inn som LM forslag fra sentralstyret, sammen med 

forslag om at det skal utarbeides retningslinjer i neste LM-periode. 

✓ Framfylkingen velger May-Helen Nilsen og Ali Malick som vara for ABN styret.  

Følgende velges til å delta på ABN kongressen: Utsettes til seinere.  

✓ IC, International Committee (IFM-SEI) delegasjonen skal bestå av: Saeed Altahami, Åsta 

Jarsve Rohman. Sander Løseth er foreslått, men han må forespørres og si ja først. Det 

delegeres til administrasjonen å snakke med Sander om han vil være delegat til IC-møtet. 
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✓ Beretningen for LM-perioden er under arbeid og utvalgene bes om å sende 

generalsekretæren noe tekst dersom det er noe spesielt fra utvalgets arbeid de ønsker skal 

tas med i årsberetningen. Dette gjøres innen 1. mars. 21 

✓ For øvrig tas utvalgsarbeidet til orientering.  

  

SAK 7/ 1/21   ÅPNE SAKER TIL DRØFTING 

• Bruk og kostnadsdeling av medlemsregisteret mellom framlag og hovedorganisasjon ble 
drøftet. Adm. Lager saksfremstilling og et overslag på kostnadene til sak i neste styremøte. 
Det må kontinuerlig opplyses om til styrene at vi har tilbud om opplæring i bruk av HyperSys. 

• Regnskapsføring i framlagene. Felles kontoplan bør innføres og kurs for kasserere. 

• Forslag til Landsmøtet fra sentralstyret behandles på neste styremøte. 

• Uttalelser til Landsmøtet fra sentralstyret  
 
 

SAK 8/1/21  AKTIVITETER FRAMOVER 

Saksfremstilling: 

Utvalgene har behov for klarhet i om man skal planlegge aktivitet for møtes fysisk, digitalt eller 

avlyses framover. Det gjelder spesielt kurs, barnas landsmøte og Landsmøtet. Hva slags alternativer 

skal vi gå for? 

Å avholde møtene som normalt vil være en kostbar risiko. Nye koronarestriksjoner kan komme som 

gjør av vi må avlyse og da er det beste å være forberedt.  

 

Alternativ A: Avholde møter som planlagt, men med smittebegrensende tiltak som færre fysisk til 

stede og resterende delegater på skjerm. 

Alternativ B: Kun digitalt- enten på skjerm med tilstedeværelse eller kun begrenset til saker med 

avstemning (som digitalearsmøter.no) 

Alternativ C: Avlyse årets store møter og kurs og utsette. 

 

Vedtak: Framfylkingens utvalg opprettholder planene for sine aktiviteter, men utsetter fysiske 

møter og lager alternativ møteform der det er mulig.  

 

14.00 - møtet vedtas å utvides i 30 minutter. 

 

SAK 9/1/21  FRAMFYLKINGENS 20. ORDINÆRE LANDSMØTE 

 

18.-20. juni dette året skulle vi avholdt vårt 20. Landsmøte på AFR. Dette kommer ikke til å kunne 

gjennomføres som planlagt på grunn av usikkerhet rundt smitteverntiltak og hvordan situasjonen i 

landet i den forbindelsen er i juni. Sentralstyret i Framfylkingen drøftet risiko og konsekvenser ved å 

avholde landsmøtet fysisk og digitalt. Diskusjonen går på hva som er best av å utsette landsmøtet til 

2022 og prolongere sentralstyret ett år, eller finne en alternativ måte eller tid for å avholde vårt 20. 

Landsmøte i løpet av 2021. Uansett utfall av avstemmingen for avviklingen av landsmøtet så 

overholder vi forslagsfristen som tidligere gitt, da dette er mer ryddig. 

Fristene for årsmøter i laga er 1. mars, men den forskyves fram, mot forslagsfristen som er 18. mars. 

Det stemmes over de forskjellige forslagene for avvikling av vårt 20. Landsmøte. Det er 11 

stemmeberettigede på møtet.  
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Til avgjørelsen om hvordan vårt 20. Landsmøte skal avholdes setter vi opp først ett forslag til 

avstemming og deretter et todelt forslag til når og hvordan hvis det første faller. 

 

Forslag 1.  

Framfylkingens 20. Landsmøte utsettes ett år til 2022 

 

Forslag 2.  

a) Framfylkingens 20. Landsmøte avholdes heldigitalt på oppsatt tidspunkt, 18.-20. juni 

b) Framfylkingens 20. Landsmøte utsettes til senhøsten, 19.-21. november 

 

Vedtak: Forslag 1 falt med 5 mot 6 stemmer. 

Deretter fikk forslag 2 a en stemme og forslag 2 b fikk ti stemmer. 

Det vedtas å utsette landsmøtet til helgen 19.-21. november i år.  

 

SAK  10/1/21 ÅRSHJUL 2021 OG FRISTER - Årshjulet er bevegelig og endringer vil skje underveis.  

• 14.2 Internasjonalt webinar på Zoom 

 i samarbeid JUSUS, SJD-Die Falken, AUF, IFM-SEI, Kinderfreunde m.fl. 

• Arbeiderbevegelsens 10-årsprosjekt – arven etter 22. juli- kontinuerlig i år 

• 1. mars 21 Framlagenes årsmøter bør være avholdt. Siste frist pga. koronautsettelse 

18.mars. (innsending av forslag til LM er 18.mars.) 

Innsending av årsmøtedokumentasjon og regnskap sendes straks de er signerte. 

• Frist 18.03.21 Forslag til landsmøtet må være sentralstyret i hende. 

• 17.april Sentralstyremøte på Teams 

• 18.april landsmøtepirer sendes ut. 

• 1.mai - samarbeid digitalt med LO undersøkes muligheter for. 

• Frist 28.05.21 Påmelding Unglederopplæring 

• ABN KONGRESS 2.del sommer 21 mer info kommer 

• Danmark varslet på ABN møtet at DUIs Jubileir 2021 nok kommer til å bli utsatt igjen 

• September/oktober 1. og 2.samling Unglederopplæring hvis mulig.    

• Barnas Landsmøte utsettes til 2022, men det lages noen små «happenings» på digital 

plattform. 

• Framfylkingens 20. Landsmøte utsettes til helgen 19.-21. november i år. 

 

SAK 11/1/21 EVENTUELT 

 
Neste sentralstyremøte blir lørdag 17. april på Teams. Klokken 11.00 – 14.00 
 
Vi har et ordinært sentralstyremøte den dagen vi skulle hatt Landsmøtet vårt, hvis det er mulig ift. 
Smittevern. Sentralstyremøtet blir lørdag 19. juni klokken 11.00- 16.00. Vi finner et egnet sted å gå ut 
og spise sammen etterpå 
Det legges opp til å ha arbeidsseminar for utvalgene søndag 20.juni. 
 
 
 
Møtet heves: 13.40 
 


