LOs barne- og familieorganisasjon

Protokoll fra sentralstyremøte nr. 3/20
digitalt på teams 19.9.20
oppsatt tidsramme kl. 10.00-16.00
Tilstede: Hillevi Sofie Tovik, Kristin Sæther, Marrie Anne Leijenaar, May-Helen Nilsen, May Tove Solum
Tollefsen, Suhur Lorch-Falch (v), Tonje Tovik, og Åsta Rohmann(U)
Ansattes representant: Birgitte Kalvik
Gjest: Saeed Altahami
Meldt forfall: Eirin Josefine Leirvik (v) Tormod Asle Jarsve, Eddie Ingebrigtsen, Sebastian Gåsemyr Staalesen
(U), Ali Malick (v)
Ikke møtt: Tor Engevik
Kristin Sæther ønsket velkommen til møtet og vi sang bursdagsangen for May Tove Tollefsen. Saeed Altahami
presenterte seg for sentralstyret før vi gikk til agenda.
SAKER
Saksnummer/møtenummer/år

SAK 15 /3 /20

Vedtak:

SAK 16 /3 /20

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent

PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 14.03.20

Gjennomgang av vedtak.

12/2/20 Avlyse arrangementer
13/2/20 Ansettelse av vikar (orientering)
14/2/20 Fullmakt til administrasjonen
Vedtak:
Sak 17 /3 /20

Godkjent
ORIENTERINGER OG INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN



HMS orientering: Shakeel Rehmann har sendt søknad om permisjon og fått godkjent forlengelse av
permisjonen fram til 23.10.21.
Status for det administrative arbeidet. Muntlig orientering fra generalsekretær;
 Presentasjon av Saeed (ved møtestart) har vært i arbeid fra 4. mai og jobber med arkivering og
systemer, og er kontaktperson for Internasjonalt utvalg.
Aktivitet i administrasjonen med fullmakt under korona
 Digitale aktiviteter: 1. mai-aksjon, jevnlige info på Facebook, innlegg på hjemmesiden i perioden
 Sommer og avslutningslunsj for Kurt Frantzen som sluttet 30.juni
 Generalsekretær hilste årsmøtet til Framfylkingen i Oslo
 Etablert samarbeid m ICAN og Nei til Atomvåpen om Aldri mer Hiroshima og aktivitet m appell og
tranebretting.
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Lagleder og styreutsending 2/20 om smitteveileder, kontingentarbeid og Frifond m.m. ble sendt ut 15.
mai 20
 Lagleder og styreutsending 3/20 om høstens aktiviteter og innsending av årsmøtedokumentasjon m.m.
ble sendt ut 4.sept.20
 Kursinvitasjoner til Ungdomskurs og Framtreff er sendt alle medlemmer
 Samtykkeskjema som skal bekrefte medlemskap for våre 15 + åringer er utarbeidet og sendes de
aktuelle medlemmene samt lagledere innen september.
 Påminnelse om manglende kontingent ca. 540 blir sendt ut 21.09.20
 Profilering og logo- det er behov for en helhetlig strategi med oppfrisking av logo og profilen vår og
nyinnkjøp av artikler. Spesielt med tanke på barnas landsmøte og LM. Det er bestilt effekter hvor noe
sendes framlagene i gave som en oppmuntring til aktivitet under korona.
 Økonomi: Fordelingsutvalget (FUV) har for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon foreløpig
fastsatt grunnstøtten til nasjonalt arbeid for tilskuddsåret 2020 med kr 900 045 og internasjonale aktiviteter
med 140 951. Søknad for neste år er innsendt, og pga. lavere medlemstall og noe mindre aktivitet i 2019 vil
trolig gi oss lavere tilskuddsbeløp utbetalt i 2021.
Halvårsregnskap pr. 30.06. 20 er utsendt.
Tilskudd fra LO er i rute, gjenstår en utbetaling i høst.
Momskompensasjon for 2019 er søkt på vegne av Framfylkingen med 10 underledd innen frist.
Kontingentrefusjon 2019 på om lag 65 tusen kroner utbetales etter antall medlemmer til alle lag som har
riktig antall tellende medlemmer og levert årsrapport. Det er fremdeles et problem med at framlag ikke
sender inn dokumentasjon til frister og/eller i det hele tatt. Dette kan medføre at de ikke kan regnes som et
framlag og får økonomiske konsekvenser.

Vedtak: Organisasjonsutvalget ser på rapporteringspraksis fra framlag og følger særskilt opp dette i sitt
videre arbeid framover. Informasjonen tas til orientering med nødvendig oppfølging administrasjonen og
kontingentrefusjonen utbetales som oppsatt.
SAK 18 /3 /20

FORDELING AV FRIFOND 2020

LNU (Landsrådet for norske barne og ungdomsorganisasjoner) er vår Frifondsforvalter som søker og får
midler fra til viderefordeling.
LNU Frifond har tildelt FRAMFYLKINGEN 374,245 kroner i støtte i 2020. I første utdeling som hadde frist
1.7.20 søkte og leverte 9 framlag rapport. Ny utlysning for å dele ut restmidler kan bli 1.oktober. Midlene
skal deles ut innen året.
I henhold til LNUs retningslinjer punkt 6 kan lokallagene bruke 2019-midlene fram til 31.12.2020. Dette kom
som en endring i fjor, flere organisasjoner har dermed i dag en tidlig intern frist basert på LNUs gamle.
organisasjonene velger selv når deres egen interne frist skal være, men den kan ikke være etter LNUs frist.
2020-midlene må deles ut til lokallagene innen 31.12.2020.
Før et lokallag kan få utbetalt 2020-midler må det ha rapportert om bruken av 2019-midlene til
sentralleddet, og eventuelle restmidler må ha blitt betalt tilbake fra lokallag til sentralledd. Lokallagene har
ikke lov til å ha midler fra to ulike tilsagnsår på konto samtidig. Midler tildelt i 2020 kan brukes ut 2021.
Vedtak:
Frifondsmidler a 198 000 blir fordelt i første runde som følger:
Framlag

Auli
Grønli
Gamle Oslo

Søkesum Antall tiltak
20 000
8
20 000
5
80 000
10

Forslag til fordeling
15 000
18 000
25 000
2

Hommelvik
KOS
Kurland
Modum
Odal
Oslo

10 000
35 000
65 000
14 500
123 000
54 000

div
6
7
4
8
8

7 000
25 000
35 000
13 000
50 000
10 000

Utlysning av restmidlene (157 533) med søknads og rapportfrist, for de lagene som ikke søkte nå, blir satt
til 1.oktober. Generalsekretær, leder og nestleder får fullmakt til fordeling etter fastsatte kriterier slik at
søkerne ikke må vente til etter neste sentralstyremøte for utbetaling. (nov.)
Fordelte 2020 midler brukes ut året 2021, men rapporteres innen 1.september 2021 før ny utdeling.
Framfylkingens interne retningslinjer oppdateres til å samsvare med LNU-Frifond retningslinjer.

SAK 19 /3 /20

KONTINGENTARBEIDET

Saksorientering: Kontingentsituasjonen pr. 18.9.2020 er at 1,845 har betalt av 2,391 totalt antall registrerte
medlemmer. Dette er positive tall tatt i betraktning tidligere års kontingentsituasjon.
Nåsituasjon er at ca. 545 medlemmer ennå ikke har betalt årets kontingent og at det er et stort behov for ny
vekst av unge under 26 år. Medlemsantallet av barn og unge må økes kraftig for å opprettholde riktig
balanse. Ny påminnelse om ubetalt kontingent blir sendt ut 21.9.20. september på sms og henvendelser til
lagene om jobbe med innhenting av kontingenter blir sendt i ut i Laglederinfo 4/20 oktober. \\prod02\FFFelles$\1 Styringsstruktur\130 Sentralstyret\132 Sakspapirer\2020\20201909 ssm 3 20\Medlemsmasse og
lokallag 18. september 2020.docx
Vedtak: Ny liste med fadderfordeling sendes raskt ut etter sentralstyremøtet. Fadderne tar kontakt med
sine lag for å motivere for å hente inn resterende kontingenter. Kontingentsituasjonen tas for øvrig til
etterretning.
SAK 20 /3 /20

ØKT MEDLEMSVEKST:

Saksorientering: Å øke medlemsantall årlig fram mot neste LM og samtidig holde på medlemmer vi verver,
vil gi ny styrke til organisasjonen. Nyrekruttering er viktig nå, spesielt med medlemmer under 25 år for å
oppnå balanse med støttegivende medlemmer. Det er også helt nødvendig å holde på medlemmer spesielt
unge over 15 år, og få inn kontingenter systematisk.
Det er behov for å intensivere dette arbeidet og lage en strategi for medlemsvekst kommende år. En komite
som har særskilt ansvar Komiteen kan samarbeide med organisasjonsutvalget og administrasjonen om
tiltakene som vedtas av sentralstyret.
Tiltak lokalt må aktiveres. Framlagene oppfordres til å ha fokus på det lokale kontaktnettet gjennom å
invitere seg til arenaer hvor de kan verve. Det er viktig å samarbeide med LOs forbund er om dette. Et par lag
har allerede tidlig i stafettperioden jobbet godt med nye med medlemmer (Oslo og Kurland) og det forventes
enda flere i vervestafettperioden. Innsatsen premieres med fornuftige gaver til laget.
Vedtak:
Det utlyses en ny vervekampanje/stafett for september og oktober 20 med premier til lag for innsatsen.
Sentralstyret nedsetter, administrasjonen tar inviterer utvalgte personer i samråd med
organisasjonsutvalget til å delta i komiteen. Komiteen skal lage en langsiktig strategi for å øke
medlemstallet radikalt de neste fem årene som presenteres på LM 2021.
SAK 21 /3 /20

OPPSTART AV NYE FRAMLAG
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Saksorientering: Framfylkingen har en nedgang i aktive framlag og har behov for at flere blir startet opp og
ev inaktive gjenoppstår. Det kan etableres nye framlag: Moss, Kalbakken, Gudbrandsdal, mulig lag i
Rakkestad og Ferder
Disse får etter planen oppstart i 2020/2021 men det trengs oppfølging. Administrasjonen opprettholder
kontakt med kontaktpersoner og bistår ved behov. Sentralstyret fordeler faddere til disse
kontaktpersonene/lag til å støtte opp i oppstart.

Forslag til vedtak: Fadder og administrasjon følger opp kontaktpersonene og gir orientering til styret ved
behov. Saken tas for øvrig tas til orientering.

SAK 22 /3 /20

REVIDERT REGNSKAP 2019

Regnskapet for 2019 er revidert og fremlegges sentralstyret for godkjenning.
Sentralstyret godkjenner og signerer revidert regnskap for 2019 og overskuddet på 340 tusen overføres
egenkapital for 2020. Ledelsen ser det som fornuftig å ha en 'buffer' som kan holde organisasjonen i drift en
gitt tid. Underforbruket skyldes i hovedsak Shakeel Rehmanns permisjon fra sin stilling i 50% (utvidet til 100%
fra oktober).
Vedtak: Regnskap for 2019 godkjennes
SAK 23 /3 /20

KVARTALSREGNSKAP 2020

Vedlegg i epost utsendt.
Vedtak: Tas til orientering
SAK 24 /3 /20

OPPFØLGING AV OPPGAVER OG ROLLER I UTVALGENE

Utvalgsarbeid i perioden i Framfylkingens sentralstyre for perioden 2019-2021
Igangsetting av høstens sentrale aktiviteter skjer med smitteveilledende tiltak

Utvalgsplan
Barnepolitisk utvalg
ved leder Hillevi Tovik
Uttalelser og innlegg

UTSATT
Barnas Landsmøte ble
vedtatt på LM 19

Sak

Barnas 1. mai tale
Det ble publisert en artikkel i om fritid i april.
Det skrives nå aktuelle innlegg om Moria-leiren
og barn på flukt.
Barnas LM 2020: Tidslinje og
ansvarsfordelinger
Barnas landsmøte må prioriteres.

NY DATO 21-24 mai
21 pinsehelgen

BLM arbeidsgruppe

Hvem jobber

Frist:

Utvalgsmedlemmer: Eirin Leirvik, Suhur LorchFalch, Tor Engevik, Malin Lingjerdet,
Eirin
Hillevi og Kristin
Eirin og Malin
Sentralstyret stiller
opp på Barnas
landsmøte og tar på
seg oppgaver før og
under møtet.
Arbeidsgruppen må få
tilbakemelding om
hvem som ikke kan.

Arbeidsgruppen er: Hillevi Tovik, May Helen
Nilsen, Sagal Ali, May Tove Tollefsen, Åsta
Rohmann, (to fra UU), trenger flere som kan
jobbe med planelggingen.
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Handlingsplan

Organisasjonsutvalg
ved leder Eddie
Ingebrigtsen
Gjennomgang av
tidligere års
protokoller
Handlingsplan
Vedtekter og
strukturer i
organisasjon og
administrasjon

Utvikling av
organisasjonen

Opplæring i org.
kunnskaps

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

1. Styringsdokumenter (herunder vedtekter og
Trygg, inkluderende og åpen; org.
handlingsplan for organisasjonen)
Oppdatert siden mars: Vedtekter…..?
2. Vervestrategi; verve/rekruttere, aktivisere,
beholde
3. Organisasjonsstruktur: a) organisasjonen b)
administrasjon c) generalsekretær
4. andre organisasjonssaker: rutiner for
rapportering fra framlagene

Alle: fordeler konkret
arbeidsoppgaver

Løpende og
langsiktig

- Opplæring av tillitsvalgte *
- Søknad LNU Unglederopplæring (avslag- adm.
lage bedre søknad i november 20)
-Sendt årshjul for frister, rapportering adm. og
lokallag
- *Unglederopplæring- kursrekke i samarbeid
med ungdomsutvalget
- Leder og styresamlingen nasjonalt/regionalt

Gen.sek.; Tonje
Gen.sek.; Tonje

… sentralstyre tilbake til 2016
Framfylkingens venner stiftelses protokoll

Gen.sek.; Tonje
Gen.sek.; Tonje

2021

?? i utvalget

Jan 2021

Framfylkingens 90 års
jubileum i 2024

Internasjonalt
utvalg
ved leder May Tove
Tollefsen
Samarbeid IFM SEI
Utvalgskonferanse
Oppfølging av de
internasjonale sakene
vi allerede har jobbet
med
Aktuelt prosjekt nå:

Ungdomsutvalg
ved leder
Åsta Rohmann
Utvalgsmøter
/digitalt
Kurs for ungdom

Utvalgsmedlemmer: Ali Malick, Dailin Harba,
Kristina A. Fure, May Tove Tollefsen, Marrie
Anne Leijenar, Sofie Løseth, Åsmund LorchFalch
Leirkomiteer nedsatt: DUI jubilejr på Fyn og IFM
i Kent, England. Handlingsplan ble skrevet.
FF er tilsluttet ICAN Hvordan jobbe videre?
Prosjekt: Traner for fred! 3-9. august i
samarbeid med Nei til Atomvåpen
-26.september er internasjonal dag mot
atomvåpen. IFM SEI har SoMe 'hilsen' fra FF
Stans krigen i Jemen- 1000
pepperkakehus for fred nasjonal aktivitet.
Frammen's julekalender.
Utvalgsmedlemmer:
Sebastian Staalesen, Sara Lorch Falch, June
Johansen, Nora Malick, Sander S. Løseth
Leder nestleder møte
To møter i høst om kurs på adm og dig. Og
halvfysisk møte
Internasjonale konflikter 23-25.oktober 2020
13 påmeldte!
Foredragsholdere på plass
pepperkakestartskudd!

Saeed
Altahami er
utvalgets
kontakt i adm.
Tord, Sofie, Kristina,
May Tove
?
Adm. ved
Saeed og Tonje
?
Saeed og ? ? i utvalget

Uke 46 -52

? i IU og Tonje

Åsta

Utvalget har fordelt
oppgaver.
Samarbeid med adm
som bistår

Utøya
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Bærekraft og friluftsliv- vandreleir

Utsatt på
ubest. tid

Deltakelse med ungdom i alle ledd
Dagskurs
Utvalgskonferanse

Vedtak: Utvalgenes arbeid har stor relevans for flyten i organisasjonen, og utvalgsarbeidet skal
prioriteres framover og jobber med sine oppgaver i de respektive handlingsplanene.

SAK 25 /3 /20

MANGFOLDSPLAKATEN

Saksorientering:
Framfylkingen er medlemsorganisasjon i Frivillighet Norge som bl.a. jobber aktivt med inkludering og
mangfold i frivillig sektor. Mangfoldsplakaten ble vedtatt på Frivillighet Norge sitt årsmøte 28. mai 2020. Alle
organisasjonene som er tilsluttet oppfordres til å signere den. Framfylkingen vedtok sin organisatoriske
handlingsplan og etiske retningslinjer på LM 2019. Det innebærer blant annet at vi aktivt skal jobbe med
inkludering i alle våre ledd.
Hvorfor trenger vi en Mangfoldsplakat?
Det etniske og kulturelle mangfoldet i befolkningen i Norge har økt vesentlig de siste tiårene og er en av de
tydeligste endringene i befolkningen, og vil fortsette å være det også i fremtiden. Frivillig sektor speiler ikke
befolkningssammensetningen i dag. Dette er en utfordring for frivillig sektor, både opp mot verdien om at
alle skal kunne delta, legitimiteten til frivillige organisasjoner som en kanal for demokrati og representasjon
og sektorens muligheter til å ta del i samfunnsutviklingen. Vi ser også at sektoren ikke speiler befolkningen
når det kommer til funksjonsnedsettelser, kjønn, seksualitetsmangfold, utdanning og økonomi og at deler av
befolkningen møter flere barrierer. Mangfoldsplakaten er et verktøy for å jobbe for større etnisk og kulturelt
mangfold i frivillige organisasjoner. Frivillighet Norge har arbeidet med inkludering blant annet i ledelse, og
hvordan vi som frivillige organisasjoner kan over tid knekke ‘inkluderingskoden’ for å få det mangfoldet vi
trenger.
Vedtak:
Framfylkingen forplikter seg til arbeide for inkludering og mangfold i alle av organisasjonens ledd og stiller
seg bak ved å signere Mangfoldsplakaten.

SAK 26/3/20

AKTIVITETSKALENDER/ÅRSHJUL

Nylige aktiviteter:



17-19. Januar 2020 Lagledersamling med styrene og utvalgene
Utsatt og avlyste aktiviteter grunnet. Covid 19






Avlyst:21-25 mai Barnas Landsmøte 2020 Ringsaker (AFR) arr. Barnepolitisk utvalg.
Avlyst: april 20- IC møte IFM-SEI i England (Tord Jarsve og Sofie Løseth representerer oss.)
Møtet ble gjennomført digitalt 29.30. mai (FF ble representert ved Tonje Tovik.)



Utsatt: 8.-10.mai på Utøya-Ungdomskurs; internasjonale konflikter arr. ungdomsutvalget
Avlyst: 20.-25. juli 2020 JUBI-lejr på Fyn Ankersminde.



Avlyst: Juli/august: Familieleirer Ringsaker/Målselv. Et samarbeid m Fagforbundet



Utsatt: Fjellvandrerleir og kurs i friluft og miljø, bærekraftsmål for ungdom. arr. ungdomsutvalget
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Utsatt: 1.-11 august 2020-Internasjonal leir(IFM-SEI) i England, Kent 'Common Ground'

Kommende arrangementer/aktiviteter 2020:
Forberedelse av Barnas LM og LM (NB! logistikk BML).
Etter mye passivitet under koronakrisen er det nødvendig at nasjonale arrangement gjennomføres og
inspirerer medlemmene for at organisasjonens øvrige aktivitet gjenoppstår.





Framtreff- Ny inspirasjon for voksne over 15 år på Utøya 23.-25 okt.20
Ungdomskurs om internasjonale konflikter på Utøya 23.-25 okt. 20
(Utvalgskonferanse) utsettes

November ABN kongressen i København 2020 (velge deltakere? plan B)
Sverige reiseforbud fram til 2021.
Deltakere: Hillevi, 2 UU repr- Åsta+ . May Tove ? Marrie Anne
Forslag fra FF:
-Demokratiskolen må opprettholdes (UU)
-Styrke felles aktivitet nordisk samarbeid



Nov/des. Nytt Prosjekt IU- Pepperkakehus for fred i Jemen. Nasjonal dugnad i framlagene og følges
opp i adm. julekalender



Sentralstyremøter blir følgende datoer: 14. 11. 20, 13.2 21 og 10.4 21
Kommende arrangementer/aktiviteter 2021:
 Lagleder og styresamling i 15.-17.januar
 Unglederopplæring- organisasjonsopplæring



Barnas Landsmøte mai 21-22 Pinsen



Framfylkingens 20. ordinære landsmøte 18.juni-20.juni



Fjellvandrerleir og kurs i friluft og miljø, bærekraftsmål for ungdom. arr. ungdomsutvalget
DUI jubilejr -21?
Common Ground IFM SEI internasjonal leir - juli 2022.





Vedtak:
Utvalgene må ta aktivt del i planlegging og gjennomføring av de nasjonale aktivitetene.
Barnas landsmøte og landsmøte forberedes av nedsatte komiteer i samarbeid med administrasjonen.
Unglederopplæringen gjennomføres helt forutsatt at midler søkes og mottas, og delvis med avsatte
midler i budsjett for 2021
Aktivitetene gjennomføres i tråd med regler for smittevernhensyn med nødvendig oppfølging fra
sentralstyret og administrasjon.

SAK 27 /3/20

EVENTUELT.

Forslag til saker neste gang:
- Aktivitet mellom møtene! Holde i gang mellom sentralstyremøtene, adm. bistår når det kommer
henvendelser fra utvalgene.
- Samlet organisasjon! Kontaktflyt med lokallagene
- Barnas LM!!
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-Framfylkingens 20. landsmøte 2021 Frister møteledelse og komiteer

Evaluering av møtet:
MH- Fungere veldig fint - ta en runde på den uformelle praten
K- Begynne 10 uformelt- møtet fra 10.30
MA- passe på å få komme til ordet: legg inn tid på saker m runde

Neste sentralstyremøte lørdag 14.11.20 blir også mest sannsynlig på Teams.

Møte ble avsluttet 12.50
med å synge Vi rekker våre hender akkompagnert av Marrie Anne på ukulele
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