LOs barne- og familieorganisasjon

Til stede: Eddie Ingebrigtsen (har permisjon, men deltok under sak 17 kl. 12.30), Hillevi Sofie Tovik,
Kristin Sæther, Marrie Anne Leijenaar, May-Helen Nilsen, May Tove Solum Tollefsen (innvilget
permisjon fra 13.40), Sebastian Gåsemyr Staalesen (U) (innvilget permisjon fra 14.00), Tonje Tovik,
Tormod Asle Jarsve og Åsta Rohmann(U) Ansattes representant: Birgitte Kalvik
Meldte Forfall: Eirin Josefine Leirvik (v), Ali Malick (v)
Ikke møtt: Tor Engevik, Suhur Lorch-Falch (v)

Protokoll sentralstyremøte nr. 2/2021
Møtet avholdes digitalt på Teams 17.04.21 med oppsatt ramme kl. 11.00-14.00
Ledergruppen avholdt saksforberedende møte 7.4.21

SAKER
Saksnummer/møtenummer/år

SAK 11 /2 /21

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak: Enstemmig vedtatt, med innspill om å framskynde sak:21/2/21 så Sebastian rekker å legge
fram ungdomsutvalgets aktiviteter, og delta på behandlingen av saken, før han permitteres fra møtet
klokken 14.00.
SAK 12 / 2/21

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 13.02.21

Vedtak: Enstemmig vedtatt
Sak 13/2/21

ORIENTERINGER OG INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN

HMS orientering:
Vikariat slutt 30.4.21, utvidelse av vikariatet eller fast ansettelse bør vurderes.
Orienteringer
•

Kondolanseinnlegg for Hans-Christian Gabrielsen 9.mars 21 på hjemmesiden. Rosebukett ble
lagt på Pioneren.

•

Frifondsrapport ble innsendt med en dags utsettelse på frist og er godkjent. Søknad for 2021
innsendt pr 15.4.21

•

Kontingentpåminnelse er sendt 7.4.21.Kontingentsituasjon pr.15.4.21; betalt kontingent
1740 stk. av de 2413 registrerte (på samme tid i fjor hadde 1639 betalt)
Utmeldt 101 til nå, og i 2020 var det 48 samme tidspunkt.
Ny innmeldte i år er 69 mot 123 samme tidspunkt i fjor.
Totalt nye 297 medlemmer i 2020 og totalt utmeldt i 2020: 136.

•

Framlagsnytt (info til styrene) 2 21 sendt ut 16.2.21 tema: Utsettelse av aktiviteter og større
møter (LM)

•

Årsrapportering status: mangler fremdeles årsrapport fra to aktive lag.

•

Deltakelse på LNU Tryggambassadør ved generalsekretær og leder i Auli framlag og de kan
dermed holde interne kurs.

•

Medlemsutssending 1/21 med påskehilsen og tips til aktivitet.

•

Aktivitet i So Me: 1.aprilsnarr om Fingeravtrykks ID på medlemskap og kahoot (kjøpt
årsabonnement som også framlag kan benytte).

•

Revidert regnskap 2020 behandlet og signert. Revisjonsrapport vedlagt
Bankbeholdning nå ca. 1,6 mill.

•

UMM er under produksjon-tittel: Alle (barn) har lik verdi

•

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge ALLEMED ønsker
samarbeid med Framfylkingen som en av ti samarbeidsorganisasjoner.

•

Tonje deltok 16.4.21 på BUT (Barne- og ungdomstinget) i LNU, (Landsrådet for norske barne
og ungdomsorganisasjoner)
De lanserte nye støtteordninger: LNU Bærekraft og Frifond Stem.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering med de nødvendige oppfølginger

SAK 14 /2/21

ODAL FRAMLAG SAMARBEIDSPROSJEKT MED PLASTPRIATENE

Odal framlag har tatt kontakt om forslag til framlags-aktivitet 25.4 med opprydding lokalt før 1.mai
og foreslår å inngå samarbeid om en nasjonal dugnad m Plastpiratene.
«Plastspiratene» er en organisasjon som rydder fra båt i sjøen, men har som mål å endre holdninger
til å rydde opp etter seg og andre overalt. De mener å bidra til samfunnet på denne måten også gir
identitet og mestringsfølelse.
Framfylkingen kan slutte seg til budskapet og formålet deres og engasjere alle medlemmer til å bli
plastpirat i vår egen regi. Gjennom en invitasjon til å rydde i felleskap som en del av framlagenes
normale aktivitet.
Vedtak: Samarbeid med Plastpiratene inngås. Det avsettes 18 tusen som er Framfylkingens
prosentandel av fjorårets Frifond (adm. kostnader) som framlag kanvas enkel søknad få tilskudd fra
til innkjøp av hansker og annet materiell de trenger til plastryddeaksjoner lokalt.

SAK 15/2/21

LØNNS OG ARBEIDSAVTALEREGULERING

Leder orienterer om avtaler og reguleringer inngått f.o.m.1.1.20.
Framfylkingen regulerte stillingene i administrasjonen inn i et nytt lønntrinnssystem fra og med
1.1.2020. etter forhandlingsavtale mellom HK og AAF. Generalsekretærs arbeidsavtale ble samtidig
endret fra ordinær fast arbeidstid (dagtid) til ikke fastsatt arbeidstid. Nåværende lønn med nytt
lønnstrinn er oppjustert fra lønnstrinn 57 til 62.
Vedtak: Stillings- og lønnsreguleringen, og den nye arbeidsavtalen godkjennes.
SAK 16/2/21

SØKNAD OM UTSETTELSE AV ÅRSMØTE FRA ODAL FRAMLAG

På grunn av sykdom har styret ikke klart å innkalle og gjennomføre møtet innen frist. Det er satt ny
dato for årsmøte til 21.april.
Vedtak: Søknaden om utsettelse av årsmøte fra Odal framlag godkjennes.
SAK 17/2/21

FORSLAG OM NY VURDERING AV SAK 9/1/21

Sentralstyremedlem Eddie Ingebrigtsen har sendt inn forslag om revurdering av tidspunkt for
landsmøtet.
Plan B ble diskutert i saken. Slik det var enighet om i sentralstyret i februar, bør landsmøtet ikke være
digitalt. Dersom smittehensyn ikke gjør det tilrådelig å avholde møtet fysisk i november 21, er derfor
alternativet opprinnelig forslag gjeldende; at møtet utsettes til juni 22 og legges på AFR. Frister følger
da også vedtektene som normalt.
Vedtak: Det blir ingen ny behandling av sak 9.1.21, vedtaket som ble gjort under sentralstyremøtet
13. februar blir stående. Vedtatt med 7 mot 3 stemmer.
SAK 18/2/21

FASTSETTELSE AV STED FOR LANDSMØTET 18.-20. NOVEMBER

10 mars. 21 var Ledergruppa på befaring på Gulsrud leirsted, som ligger i Vikersund kommune ved
Tyrifjorden. https://gulsrudbooking.no/steder/gulsrud/
Stedet er et egnet og rimelig alternativ for å avholde vårt landsmøte. Vi må kjøpe inn tjenester om vi
skal ha digitale løsninger for møtet. De ber om et snarlig svar og booking skjer med mulighet for
avlysning, dersom smittehensyn ikke gjør det tilrådelig å avholde møtet fysisk. Alternativ plan er som
drøftet tidligere at møtet da utsettes til juni 22 og er som vanlig på AFR.
Vedtak: Det bookes plass for Framfylkingens landsmøte i november 2021 på Gulsrud, med forbehold
om at det kan avbestilles dersom koronasituasjonen anbefaler det. Det søkes om ekstra midler fra
Framfylkingens venner for leie og tilrettelegging av møtet. Fellestransport fra knutepunkter settes
opp, dersom det blir behov.
SAK 19/2/21

INNKOMNE FORSLAG TIL LM 2021

Forslag til vedtektsendringer
a) Forslag til vedtektsendringer fra organisasjonsutvalget.

b) Forslag til vedtektsendringer fra Trondheim framlag
c) Forslag til vedtektsendring fra Framfylkingen i Oslo
Innkomne forslag
1. Forslag fra Gudbrandsdal framlag
2. Forslag fra Modum framlag
Forslag til uttalelser
3. Uttalese fra Barnepolitisk utvalg
4. Uttalese fra Internasjonalt utvalg
5. Uttalelser fra Trondheim framlag

Vedtak til forslag om vedtektsendringer: Sentralstyret anerkjenner at det er gjort et grundig arbeid
og at det er gode intensjoner som ligger i arbeidet med å foreslå nytt innhold til vedtektene fra de
laga som har sendt inn sine forslag. Alle forslaga til endringer i vedtekter er samlet i et eget
dokumentsvedlegg med forslagene fra laga og organisasjonsutvalget. Sentralstyret har gjennomgått
de foreslåtte endringene og vedtar å oversende forslagene fra lokallaga og organisasjonsutvalget,
sammen med sine innstillinger til vedtak, til landsmøtet for videre behandling der.
Vedtak til innkomne forslag til landsmøtet: Alle forslagene som har kommet inn til sentralstyret er
behandlet og oversendes til landsmøtet sammen med sentralstyrets forslag til innstillinger.
Vedtak til innkomne forslag til uttalelser til landsmøtet: Forslagene til uttalelser til landsmøtet er
behandlet og oversendes landsmøtet. Vi støtter intensjonen i Trondheim framlags forslag om
tverrfaglighet i skolen, og videresender deres forslag nummer to til redaksjonskomiteen og ber om at
ordet fagarbeider skiftes ut med miljøarbeider/ miljøterapeut, som er en mer korrekt betegnelse på
en ansatt med arbeidsoppgavene etterspurt i uttalelsen.

SAK 20/2/21

RULLERING AV PLAN FOR TRYGG, INKLUDERENDE OG ÅPERN ORGANISASJON

Rulleringen av planen skal foretas hvert landsmøte. Organisasjonsutvalget jobber med å
omstrukturere planen og endre noe innhold til å være oppdatert og aktuelt. Under kapittel om
inkluderingsarbeidet skal bl.a. Mangfoldsplakaten tas med.
Vedtak: Arbeidet avsluttes i organisasjonsutvalget innen 1. juni og sendes ut til sentralstyret for
behandling i møte 19.6.21
SAK 21/2/21

UTVALGSARBEIDET

Framfylkingens utvalg opprettholder planene for sine aktiviteter, men utsetter fysiske møter og lager
alternativ møteform der det er mulig.
Rapport fra aktivitet i utvalgene:
1) Organisasjonsutvalget har jevnlige møter på Teams. Har i perioden fra sist sentralstyre møte
ferdigstilt et forslag til vedtektsendringer og gjennomgått innkomne forslag og laget forslag til
innstillinger.
2) Barnepolitisk utvalg
- arbeidsgruppe for barnas landsmøte er i gang med planleggingen og oppgaver er fordelt.
Jobber m løsninger for digitale oppgaver fram mot møtet fra høst 21.
- Har samarbeidet med adm. om å produsere innlegg i forbindelse med FNs barnekonvensjons

tredje tilleggsprotokollen og publisert på hjemmesiden.
Innlegg i samarbeid med generalsekretæren om FNs barnekonvensjon ble publisert 10.mars. 21 1. mai tale mal sendes ut innen kort tid
3) Ungdomsutvalget- har hatt flere møter, delvis digitalt og jobber med nye kurs. Mål for året: Har
laget videoklipp med her i utvalgt som reklamerer for å engasjere seg i utvalget og rekruttere
nye utvalgsmedlemmer. Plan framover: Delta på unglederopplæringen-kurssamlinger
Gjennomføre et opplegg for opplæring i Feminisme. rekruttere
4) Internasjonalt utvalg og internasjonalt arbeid
Deltatt i samarbeid om Resist (IFM SEI prosjekt) og planlegger aktiviteter.
Deltatt i prosjekt med SJD Die Falken mfl. med seminarer om høyreekstremistiske strømninger.
Vedtak: Utvalgenes rapporteringer tas til orientering og nødvendig oppfølging gjøres fra
administrasjonen.

SAK 22/2/21

OPPFØLGING AV FADDERORDNINGEN

Fadderoppgave:
Ta kontakt og spørre om behov, informere, følge opp frister for innrapporteringer, bistå og veilede
styret.
FRAMLAG
Auli
Elverum
Gamle Oslo
Gansdalen
Grønli
Hadeland
Hommelvik
Hvaler
Grorud
Indre Østfold
Kongsvinger og Solør
Kristiansand
Kurland
Lillehammer- blir Gudbrandsdal
Magnor
Modum
Møre
Odal
Oslo
Oteren
Sentrum
Skjennungen
Sydvesten
Sotra?
Trondheim
Vestkanten
Ådalsbruk

FADDER
Suhur
May Tove
Tor
May Tove
Hillevi
Suhur
Åsta
Marrie Anne
Hillevi
Tor
Eddie
May Helen
Eddie
Tormod
Tormod
Åsta
Tonje
Eirin
Åsta
Tonje
Sebastian
Ali
Ali
Eirin
Sebastian
May Helen

OPPFØLGING dato og hva

Ikke digitalt

Åsane

Marrie Anne

Vedtak: Fadderordningen er ment slik at de som er tildelt lag følger opp dem hvis det er behov for
hjelp i det aktuelle laget. Mange lag er selvgående og har ikke behov for oppfølging. Der det er
vanskelig å oppnå kontakt med styret i laget, og slik sett vanskelig å tilby hjelp, gis det beskjed til
administrasjonen så de kan ta tak i det.
SAK 23/2/21

ÅRSHJUL OG FRISTER

•
•
•

25.4 Rydd opp før 1.mai i samarbeid med Plastpiratene?
1. mai- digitale taler og tog
Arbeiderbevegelsens 10-årsprosjekt – arven etter 22. juli- kontinuerlig i år

•
•

Juli- Sommer Jubilejr DUI, mer info kommer.
ABN KONGRESS 2.del sommer 21

•
•
•

Høstferie uke 40-41 vandreleir for ungdom. Tema: miljø og friluftsliv
Høst 1.samling Unglederopplæring -Pangstart!
Frist for utsending LM 20.9.21

Datoer for sentralstyremøtene under er lagt slik at vi fortløpende kan avklare situasjonen med
korona og tidspunkt for landsmøtet mm.
•
•
•
•

Sentralstyremøtet i 19.6 11-16 ev. middag, fysisk, digitalt og hybrid (tilrettelegge for
utvalgsmøter behov for å møtes søndag 20.6)
Sentralstyremøte 18.9 ; 1100-1800 overnatting fra fredag om behov
Møte imellom? roller under landsmøtet- konkret
13.11 teams/fysisk møte 11-15
Framfylkingens 20. Landsmøte 19-20 november

Vedtak: Årshjulet er ment som en oversikt over de aktiviteter og frister som er. På den måten kan
styret, de aktuelle utvalgene og administrasjonen være forberedt til det som kan/skal skje. Til
årsmøtet som nå er planlagt fredag 19. til søndag 21. november, må alle være forberedt på å utføre
de oppgaver som de har påtatt seg. Vi planlegger for et fysisk møte, med det det medfører av
oppgaver og logistikk.

SAK 24/2/21

EVENTUELT

Ingen saker til eventuelt

Møtet ble avsluttet klokken 14.40

