LOs barne- og familieorganisasjon

Tilstede:
Hillevi Sofie Tovik, Kristin Sæther, May Tove Solum Tollefsen, Suhur Lorch-Falch, Shakeel Rehman, Tonje Tovik
Ikke tilstede: Sofie Løseth, Tor Engevik, Tormod Asle Jarsve, Marrie Anne Leijenaar, Laila Høiseth; Kristin
Skogli, Rakel Solbu

Innkalling til sentralstyremøte nr. 3/19

Tid: 14. 6 2019 kl. 14-15.
Sted: AFR (Arbeiderbevegelsens folkehøgskole på Ringsaker)
SAKER

Saksnummer/møtenummer/år

Sak 22/3/19
Vedtak:
Sak 23/3/19
Vedtak:
Sak 24/3/19
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Godkjenning av innkalling og saksliste

godkjent
Protokoll fra sentralstyremøte 24.03.19
Gjennomgang av vedtak.
godkjent
Orienteringer og informasjon fra administrasjonen

HMS: kort orientering
Lagleder utsending om LM påminnelse 14.3
Medlemsbrev er sendt ut og følger opp med nytt om sommeraktivteter innen mars
UMM 1/19 –vårt medlemsblad har redaksjonell frist 1. april og kommer ut før 1.mai
Kontingentarbeid avsluttet
Årsrapporter status
Frifond: utlysning av midler 22.5 kunngjort på facbookside, ledergruppe og sendt i epost til alle lagledere
og noen styremedlemmer
Samarbeidsavtaler. Intet nytt
Henvendelser:

Vedtak:

tas til orientering

Sak 25/3/19 Økonomi.
• Regnskapsavslutning 2018
• Regnskap 1. kvartal 2019
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Inntekter:
Tilskudd fra LO økes med 240 tusen f.o.m 2019
Tilskudd fra BLD –Fordelingsutvalget er høyere i 2019 basert på medlemstall fra 2016.
Kontingentutsending er utført og ny Vipps-løsning på innbetaling av kontingenten har foreløpig ikke gitt
ønsket resultat. Tilbakemeldinger fra medlemmer: Kontingentfakturaen ikke mottatt av enkelte medlemmer,
dette kan tyde på at utsendingen i systemet må ettersjekkes.
Vedtak:

Regnskap for 2018 oversendes LM til godkjenning, deretter til signering fra revisjon. Saken
tas forøvrig til orientering.

Sak 26/3/19

Gjennomgang av forberedelser til 19. landsmøtet 2019

Oppgavefordeling før, under og etter LM mellom administrasjon og sentralstyre ble gjennomgått.
Forslag for konstituering Landsmøtet:

Konstituering av landsmøtet
-Valg av dirigenter: Olav Neerland & Eirin Leirvik
-Valg av referenter: Arne Løseth og Rakel Marlene Solbu
-Valg av fullmaktskomiteen:
Leder: Hillevi Tovik
Tord Åsmund Jarsve
- Valg av reisfordelingskomiteen
Leder: Kurt Frantzen
May-Tove Tollefsen
-

-

Valg av redaksjonskomiteen for planarbeid
Leder: Tonje Tovik
Asle Lorch Falch
Alexsander Ødegaard
May Helen Nilsen: observatør
Valg av redaksjonskomiteen for forslag og uttalelser
Leder: Kristin Sæther
Pål Sture Nilsen
Ola Smedsrud
Nora Malick
Valg av valgkomiteen
Foreslå at den forberedende valgkomiteen blir valgkomite for FLM2019 og velges for
neste periode.

Valg av tellekorps - Den som sitter ytterst på stolraden til venstre.

Vedtak:

Sak 27/3/19

Tas til orientering og oversendes landsmøtet.

IFM-SEI kongress 28.-29. juni 2019

Oppfølging av sak 25/2/19. Forslag til uttalelser som vedtatt på sentralstyremøtet 2/19 er sendt inn som
forslag til uttalelser fra IFMSEI kongressen, og i tillegg besluttet generalsekretæren at Framfylkingen legger
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ved et endringsforslag på prioriteringen i de syv strategiområdene som kongressen skal ta stilling til.
Framfylkingen ønsket at vektingen av barns rettigheter med prioritet 5 i Strategier i kommende periode
endres til prioritet nr. 2. Dette er også i tråd med tenkningen ABN har rundt IFM SEIs videre arbeid.
Vedtak:

Sentralstyret tar generalsekretærens beslutning til etterretning og tilslutter seg forslaget
om å endre IFM SEI strategi, for øvrig tas saken til orientering.

Sak 28/3/19
Utvalgsarbeid og planer:
Hver utvalgsleder rapporterer om sitt ansvarsområde:
Saken utsettes til etter LM for nytt sentralstyre med nye utvalgs medlemmer

Vedtak:
Sak 29/3/19

Aktivitetskalender

a) Prosjekter 2018-2019:
•
•
•
•
•

UngdomsprosjektetSangkorprosjektet
ABN styremøte 10.mai i Wien
Demokratiskolen (ABN)
15-17. mars 2019 Stockholm
Leirkurs arr. Oslo 25.-26 mai

b) Kommende arrangementer/aktiviteter 2019

•
•
•
•

Landsmøtet 14.16. juni 19. på AFR
Demokratiskolen (ABN)
14.16. juni Helsinki, Finland
Familieleire m FF uke 26 og – Vårt leirframlag består av 4 medlemmer og Shakeel
IFM SEI kongressen 26-30.6 i Tblisi (6 deltakere)
Familieleire m FF uke 31– Vårt leirframlag består av: 3 medlemmer og Shakeel
Familieleir Herøya uke 32

•

«SNAKK om:» -foreldrekurs:

•
•

Vedtak:

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

tas til orientering

Sak 30/3/19 Eventuelt.
Ingen saker til eventuelt
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