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Protokoll fra sentralstyremøte nr. 3/2021 
Møtet avholdes digitalt på Teams 19. juni 2021 med oppsatt ramme kl. 10.00-13.00 

 
 
Til stede: Kristin Sæther, Tonje Tovik, May-Helen Nilsen, Hillevi Sofie Tovik, Tor Engevik, Åsta 
Rohmann(U), Eirin Josefine Leirvik (vara), Suhur Lorch-Falch (vara) og Birgitte Kalvik (ans.rep.). 
Forfall: Tormod Asle Jarsve, Eddie Ingebrigtsen, May Tove Solum Tollefsen, Sebastian Gåsemyr 
Staalesen (U), Ali Malick (vara). 
Ikke møtt: Marrie Anne Leijenaar 
Gjest: Pål Sture Nilsen, leder av valgkomiteen. 
 
 

SAKER: 
Saksnummer/møtenummer/år 

SAK  25 /3 /21   GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

 
Vedtak: Leder av valgkomiteen, Pål Sture Nilsen, deltar i møtet på sak 34/3/21_1, og denne flyttes 
derfor fram i sakslista hvis vi ikke har kommet dit innen han deltar fra klokken 12.00.  Innkallingen og 
sakslista godkjennes med denne endringen. 
   

SAK 26 /3/21  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 17.04.21 

Styreleder gir sentralstyrets deltakere en påminnelse om at dersom protokollen godkjennes er det 
ikke mulig å endre vedtak i etterkant. Dette så vi ikke opplever forsøk på å endre vedtak som er gjort 
på tidligere møter. Vedtak som er gjort i vedtaksdyktige møter står. 
 
Vedtak: Protokollen godkjennes  

    

Sak 27/3/21  ORIENTERINGER OG INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN 

 
HMS orientering:  

• Arbeidsavtale er inngått med Saeed Altahami om vikariat ut S. Rehmann 
permisjonsperiode (1.oktober 2023)  

• Delvis ordning med hjemmekontor gjelder fortsatt, men de ansatte har nå anledning til å 
være flere dager på kontoret pga. færre begrensninger i smittevernstiltak i 
Oslo/Akershus. 

• Avtale om uttak av ferie er gjort. 
 

Orienteringer 
-Arkiveringsarbeidet er nesten ferdigstilt, og følges opp videre slik at det ikke bli opphop. Liten rar sak 
var at Saeed har både funnet leirmerker fra 1940 tallet, kontanter i konvolutt fra leir i England i 2007 
og masse spennende historisk materiale. 
-Medlemsbladet er trykket i et opplag på 1000 x og sendt ut. 
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-Informasjon til styret i framlagene gjennom Framlagsnytt 3 og 4 om 1.mai markering, plastrydding 
og inkluderingsdugnad, medlemsbrev om 1.mai, Plastpiratsamarbeidet og invitasjon til aktuelle 
medlemmer om Sommercamp for ungdom er sendt siden sist møte.  
 
Vedtak: Saken tas til orientering 
 

Sak 28/3/21  PROSJEKT PARTNERSHIP FOR COOPERATION (IFM SEI)  

 
Det er et samarbeid om å utvikle aktivitet etter pandemien. Se på hvordan det har påvirket unge, og 
å lage et digitalt opplæringsopplegg for unge ledere/ medlemmer i EU med naboland (les hele 
verden), som også skal fungere for de som ikke ellers har mange muligheter. 
Prosjektet går over tre år og inkluderer kursopplegg på den internasjonale leiren i England 2022 
Common Ground. Kostnaden for oss er 400 euro pr år. 
  
 
Vedtak: Framfylkingen blir med i prosjektet og prosessen informeres om i sentralstyremøtene 
fremover.  
 

Sak 29/3/21  ØKONOMI 

 
Framfylkingen har ikke hatt noen store utgifter første halvår, mye på grunn av pandemien. 
Medlemsbladet er rimeligere å produsere grunnet Birgittes oppsett til trykk og at vi trykker et mindre 
opplag. Det forventes å bruke ca. 60 tusen kroner på ungdomssommercampen. 
Kontingentfordelingen regnes ut i disse dager og utbetales framlagene i løpet av juni. 
Den andre utdelingen av tilskudd fra BFD (fordelingsutvalget) er mottatt. Nå venter vi på tilskuddet 
fra LO. For bedre tilretteleggelse og innkjøp av trykksaker søker vi Framfylkingens Venner om et 
tilskudd til Landsmøtet.  
Regnskap pr. 30.05 21 er gjennomgått 
Bankbeholdning pr 10.06.21 er ca. 1,3 mill. 
 
Vedtak: Den økonomiske redegjørelsen og regnskapet tas til orientering 
 

Sak 30/3/21  INKLUDERINGSDUGNADEN ALLEMED  

Framfylkingen har inngått en samarbeidsavtale med NFDU (Allemed) om inkluderingsdugnad lokalt i 
framlaga, som en av 10 organisasjoner i dette nettverket. 
Arbeidsgruppe med forprosjekt er nedsatt med to medlemmer; Tone Ilseng fra Odal og Malene 
Siikavuopio fra Oteren. Vi ønsker oss, og bør ha med en tredje person med i arbeidsgruppa. Det er 
innkalt til første møte 24.6.21. 
 
Vedtak: Samarbeidsavtalen og prosessen i arbeidsgruppa følges opp av administrasjonen. Faddere 
følger opp sine lag i september og sentralstyret holdes informert. 

Sak 31/3/21  SOMMERCAMP FOR UNGDOM 
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I samarbeid med leder i Ungdomsutvalget og ved godkjenning fra ledelsen har administrasjonen raskt 
stablet på beina et tilbud for ungdom. Rapporter om utenforskap og ensomhet blant unge viser at 
det er viktig å følge opp med aktiviteter til våre medlemmer i den aldersgruppa. Dette vil også sikre 
at felleskapet som høstens ungdomskurs skapte opprettholdes. Programmet er en blanding av lek, 
workshops og å bli kjent med hovedstaden. Det er planlagt turer til Roseslottet, Vigelandsanlegget/ 
museet. Tryvann, bading i Øvresetertjern, lunsj ute, gå til Holmenkollen. Det blir uteleker og stadig 
natursti og quiz rundt campens tema. Mest mulig utendørsaktiviteter. Opplegg også på kvelden, så 
ingen blir gående alene rundt i byen.  
 
Tema: deltakelse, menneskerettigheter og inkludering. Budsjett for sommercampen kan forsvares 
med at vi ikke har fått igangsatt andre planlagte aktiviteter. Innkvartering blir på Comfort Hotell 
Express som ligger rett ved kontoret. Det er påmeldt 18 deltakere og to aktivitetsledere. Det er 
venteliste, så hvis noen trekker seg kan andre ta plassen. Administrasjonen bistår med rammene og 
organiseringen av programmet. 
 
Vedtak: Saken tas til orientering. 

Sak 32/3/21  KONTINGENT OG OPPFØLGING AV LAG 

 
Kontingentsituasjonen pr 10.6. er at totalt 1907 har betalt - á 2427 registrerte medlemmer. 
Administrasjonen har laget en oppdatert oversikt over ubetalte kontingenter pr. framlag og sendt 
både faddere og lagleder. De bes om å følge opp innhenting av ca. 500 manglende kontingent for 
2021.    
 
Medlemsregisteret er stadig under opprydding og det er viktig at fadderne også ber framlaga om å 
sikre riktig informasjon på sine medlemmer. Faddere ber også framlaga om å forberede 
inkluderingsdugnad i september. Det vil komme en invitasjon til et digitalt møte til alle framlag om 
dette etter sommerferien.  
 
Vedtak: Sentralstyret legger merke til at kontingentoppfølgingen har lykkes med flere betalte før 
sommerferien enn tidligere år, men tar til etterretning at arbeidet allikevel må intensiveres for å nå 
målet om 100%. Fadderne tar kontakt med sine lag innen 1. juli og saken tas for øvrig til orientering. 
 
 

Sak 33/3/21  UTVALGSARBEIDET 

Barnepolitisk utvalg: Lite aktivitet siden april. Mal til 1. mai tale. Ble sendt ut som sak til 
medlemmene om hvordan den kunne brukes. Mange har brukt tidligere taler, noen har lagt ut 
videoer fra arrangement tidligere. Vi er fornøyde med responsen. Mange saker vi brenner for i 
barnepolitisk utvalg har blitt belyst. Det har ikke vært mer rundt barnas landsmøte, det har vi ikke 
fått til.  
 
Ungdomsutvalget: Vi har ikke hatt mye aktivitet siden forrige sentralstyremøte, utover planleggingen 
av den kommende ungdomscampen. Dagskurs om feminisme, Sebastian som har ansvaret for det. 
 
Internasjonalt utvalg: Ingen møter siden sist sentralstyremøte, men de er aktivt med i flere 
prosjekter, blant annet Resist i anledning verdens miljødag, som vi har lagt våre 
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plastplyndringsdugnader innunder. 22.juli-kampanje #10yearsUtoya med fokus på arbeidet mot 
ekstremisme og rasisme. Kampanjen er i samarbeide med Sozialistische Jugend Deutschlands – Die 
Falken, Österreichische Kinderfreunde, AUF, IFM-SEI, Jusos, SJ og Framfylkingen. 
Saeed er den som holder i trådene fra administrasjonen, og han holder utvalget ajour på alle 
prosjektene. 
 
Organisasjonsutvalget hadde sist møte 26 mai. 
Oppgaver vi har på lista vår framover:  
-Ferdigstille rullering av Trygg, inkluderende åpen. Frist 1.juni 
- Å ‘skreddersy’ et kassererkurs: frist september  
1.Grunnleggende forståelse og innføring i enkelt regnskap.  
2.Felles regnskapsprogram og kontoplan.  
3.Oppgaver for kasserer i framlag  
-Organisasjonsopplæring for unge ledere er utsatt til høsten: 
Vi skal bidra m kursledelse/ foreslå flinke innledere/ egen kompetanse. Hva kan du, hvilken kunnskap 
du kan bistå med?  
 
Vedtak: Organisasjonsutvalget la fram den siste versjonen av Trygg, inkluderende og åpen for 
sentralstyret for en felles gjennomgang. Handlingsplan for hvordan man skal bruke dokumentet og ta 
den i bruk.  Alle innspill til dokumentet Trygg sendes inn til organisasjonsutvalget ved 
generalsekretæren, så vil innspillene tas med i neste møte i organisasjonsutvalget så de kan tas med i 
arbeidet med å ferdigstille dokumentet. For øvrig tas utvalgenes rapporteringer til orientering og 
nødvendig oppfølging gjøres fra administrasjonen.   
 
 

Sak 34/3/21  LANDSMØTET 2021 

 
1. Valgkomiteen ved Pål Sture Nilsen informerer.  

Presenterer seg selv og valgkomiteens arbeide så langt. Valgkomiteen vil gjerne ha innspill fra 
sentralstyret om vi føler noe har manglet. Innspill er gitt og tas med tilbake til komiteen. 
 

2. Oppfølging av forberedelser til LM 21. 
Gulsrud må følges opp i henhold til avtaler om det tekniske. Gjenstår å lage og signere 
avtalen med leirstedet. I første møtet etter ferien vil vi lage en detaljert arbeidsplan med 
fordeling av oppgaver og plikter rundt gjennomføringen av landsmøtet.  
Hillevi foreslår at vi bruker Grønli hvis det blir behov for streaming og filming/ 
flerkameraproduksjon på landsmøtet vårt. Vi kan spørre Grønli og AFR om de kan lage et 
samarbeid om filming/streaming fra landsmøtet. Administrasjonen tar seg av alt det 
praktiske og tekniske fram til landsmøtet.  
 

3. Oppfølging av sak 20/2/21 RULLERING av Plan for Trygg, inkluderende og åpen 
organisasjon. Rulleringen av Plan for Trygg, inkluderende og åpen organisasjon ble grundig 
dekket under utvalgets rapportering under forrige sak.  

 
Vedtak:  

1. Sentralstyret tar valgkomiteens informasjon til orientering og ønsker lykke til med arbeidet.  
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2. Oppfølging av forberedelsene til LM21 tas til orientering. 
3. Planen legges fram for LM med sentralstyret innstilling om å vedta den med de endringer 

som er foretatt.  
 

Sak 35/3/21  ÅRSHJULET 

• Sommercamp for ungdom, Oslo 27.-30.6.21 med overnatting på Comfort Hotel Xpress  

• Arbeiderbevegelsens 10-årsprosjekt – arven etter 22. juli- kontinuerlig gjennom året. 

- Der har vi puttet inn Right-wing prosjektet fra internasjonalt. For øvrig lager vi ingen egne 

prosjekter, men deltar på andres der det er naturlig at vi deltar.  

• Familieleir med Fagforbundet uke 31 og 32  

– Begge familieleirene er avlyst i år. 

• ABN styremøte ny dato 21.og 22. august 21  
-Holdes i København. Det er planlagt at ABN lanserer et prosjekt hvor vi skal danne vennelag 
på tvers av grensene. ABN vil ikke at Demokratiskolen bare skal forvitre og forsvinne, derfor 
er det bestemt at prosjektet videreføres.  

• Inkluderingsdugnad framlaga september. 
- Framfylkingen har inngått en samarbeidsavtale med NFDU (Allemed) om 
inkluderingsdugnad lokalt i framlaga. Det kommer mer informasjon om dette etter ferien. 

• Vandreleiren i høstferien utsettes fordi vi havner i tidsnød med planlegginga og det vil bli 
vanskelig å gjennomføre. 

• 1.samling Unglederopplæring -Pangstart! – Utsettes til tidlig neste år, fordi ungdommene har 
ønsker om at den er fysisk ikke digital. Det er fremdeles usikkert om det kan skje høsten 21. 

• 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.  

• Sentralstyremøte 18.9 blir trolig digitalt, men vi er åpne for at det kan avholdes i Oslo 

• Sentralstyremøte 13.11 teams/fysisk møte 11-15. 
- Vi holder et arbeidsmøte før landsmøtet, helt konkret møte om landsmøtets gjennomføring. 

• Framfylkingens 20. Landsmøte 19-20 november, på Gulsrud leirsted i Modum kommune. 
 

 

Sak 36/3/21  EVENTUELT 

 
Det var ingen saker til eventuelt i dag. 
 
 
 
 

Neste sentralstyremøte blir 19.september.21 


