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    LOs barne- og familieorganisasjon 

 

 
Protokoll fra sentralstyremøte nr. 4/20 lørdag 14.11.20  (på Teams) 
Til Sentralstyrets medlemmer og vara-  
Ali Malick (v), Hillevi Sofie Tovik, Kristin Sæther, Marrie Anne Leijenaar, May-Helen Nilsen, May Tove Solum 
Tollefsen, Tonje Tovik, Tor Engevik, Tormod Asle Jarsve og Åsta Rohmann(U)  
Ansatte representant: Birgitte Kalvik 
Forfall: Sebastian Gåsemyr Staalesen (U), Eirin Josefine Leirvik (v), Eddie Ingebrigtsen 
Ikke møtt: Suhur Lorch-Falch (v) 
 
SAKER 
Saksnummer/møtenummer/år 

SAK  28 /4 /20   GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

 
Vedtak:   Godkjent   
 
 

SAK  29 /4/20  PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 19.09.20 

Gjennomgang av vedtak.  
Innspill i forhold til sak 19/3/20 om utvalget av faddere/framlag til ble diskutert, men fordelingen tas til 
etterretning og følges opp som det står fram til LM 21.  
 
Det oppfordres generelt til at sentralstyrerepresentantene tar kontakt så fort de kan dersom de har spørsmål 
til vedtak i protokollen, og ikke venter til neste styremøte slik at eventuelle misforståelser eller vurderinger 
kan oppklares. 
  
Vedtak:   Protokollen er godkjent med kommentarer. 

     

SAK 30 /4/20  REFERAT FRA LEDERMØTE MED FULLMAKT 

  Gjennomgang av vedtak. 
 
Vedtak:  Tas til etterretning. 

Sak 31 /4/20  ORIENTERINGER OG INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN 

 

 HMS orientering: Coronasituasjonen og begrensninger med offentlig transport gjør at vi har fordelt oss 
på hjemmekontor og administrasjon. Siden september har Birgitte fast hjemmekontor, Saeed er fast på 
adm. siden han kan gå til jobb og Tonje fordeler seg på hjemme/adm. Vår faste frivillige; Kristina har 
pause i sitt oppdrag. 

 Vi har innført faste Teams kontormøter og snakkes ukentlig utover det. 
 

Aktivitet i administrasjonen  

 Administrasjonen har siden forrige møte arbeidet mest med å fasilitere kursene, og fredsaksjonen 1000 
pepperkakehus for Jemen, samt samlet og skrevet stoff til UMM 2 20. 

 Profilering og logo- Fram profileringsartikler er sendt framlagene i gave som en oppmuntring til aktivitet 
under korona.  
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 Medlemsregisteret er nå mye ryddigere enn på lang tid, og kontingenter jobbes fortløpende med å hente 
inn, samt å minne framlagene på at de må intensivere sin innsats. 

 Her er en oppdatering om aksjonen: 100 pepperkakehus for fred i Jemen.  
Laglederinfo 4 20 om aksjonen er utsendt. Framlagene har fått invitasjon med tips om hvordan man kan 
delta på flere vis. 
Det er produsert video, diverse SoMe-plakater , instruksjonsvideo, Invitasjon til utdeling og spredning på 
nett og mal til brev som man kan bruke til å sende myndighetene. Mange organisasjoner er kontaktet 
med invitasjon til deltakelse og samarbeid.  Vi har oversatt det meste av materiellet til engelsk, arabisk, 
spansk (IFM SEI har oversatt til fransk) 
 
Selv om hovedformålet med fredsaksjonen er å belyse og engasjere for å stanse krigen i Jemen, er det 
også viktig med støtte til arbeidet. Derfor har Framfylkingen har etablert en innsamling på nettet til Redd 
Barnas arbeid i Jemen. 
 

 Økonomi: Alle forventede tilskudd er kommet inn og momskompensasjon forventes å komme i 
desember. Frifond restmidler kan søkes om å overføre til 2021.  
 
Innstilling: Informasjonen tas til orientering med nødvendig oppfølging og kontingentrefusjonen 
utbetales som oppsatt.  

 
Vedtak:  Tas til orientering 
 

SAK  32 /4 /20    FORDELING AV FRIFOND REST 2020          
 
Det ble stilt spørsmål om frister, fordeling og påminnelser til å søke. Administrasjonen mener de har gjort alt 
de kan for å informere framlagene om dette, og er undrende til at etterlysninger om denne prosessen i det 
hele tatt blir stilt. 
Det er restmidler på ca. 17.000 som kan fordeles til framlag. I oppdatering fra LNU vil generalsekretæren ta 
direktekontakt med framlag som har restmidler fra 2019 om overføring til 2021 pga. korona. Alle utdelte 
Frifond kan brukes ut 2021. 
 
Vedtak:  Administrasjonen får fullmakt til å fordele restmidler og informere framlag om dette.   

SAK 33 /4/20  KONTINGENT OG VERVEARBEIDET 

 
Saksorientering:  
Kontingentsituasjonen pr. 13.11.2020 er at 1,960 har betalt av 2,445 totalt antall registrerte medlemmer.  
Resultat av vervestafetten: Noen få lag sto på og Kurland og Hadeland vervet flest med sine 28 og 20 helt nye 
medlemmer. Alle de nye 104 (88) som kom til i stafettperioden har gitt en liten vekst vi er takknemlige for. 
 

Nyinnmeldte og betalte fra 1. september til og med 10. november 

Lag: NYE betalt: ubetalt: vervepremie 

Auli 8 3 5   

Gamle Oslo 3 3     

Grorud 11 11   x 

Grønli 12 12   x 

Hadeland 20 20                                   x 

KOS 3 3     

Kurland 28 28   x 

Modum 7 3 4   

Oslo 8 5 3   
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Oteren 3 2 1   

  103 88 15   

 
Nåsituasjon er allikevel at ca. 485 medlemmer ennå ikke har betalt årets kontingent, og innhenting av 
kontingenten må derfor intensiveres kraftig om vi ikke skal tape medlemmer. Enkelte lag har mottatt epost 
om dette fra generalsekretæren. Det er faktisk noen lag som har stort potensiale for å bidra til at vi kommer i 
mål. Kanskje spesielt store lag som Odal og Ådalsbruk som til sammen har 210 ubetalte kontingenter i år.  
 
Medlemsantallet av barn og unge må generelt økes kraftig for å opprettholde riktig balanse i 
medlemsmassen. Det er bekymringsfullt at det fremdeles er et stort behov for ny vekst av unge under 26 år. 
Noen lag er i faresonen for å ikke være tellende, slik som Indre Østfold som har stort avvik. 
 
Vedtak:      Fadderne tar kontakt med sine lag og ber styrene om strakstiltak for å få inn de resterende 
kontingenter innen 1.desember. Kontingentsituasjonen tas for øvrig til etterretning. 
 

SAK  34/4 /20  SENTRALSTYRETS AKTIVITET MELLOM MØTENE 

Drøfting av roller og ansvar for at arbeidsoppgaven man har påtatt seg gjennomføres slik at vi kommer videre 
i arbeidet 
Saksorientering: Utvalgsstrukturen ble innført for å bidra til større deltakelse fra tillitsvalgte og sørge for 
riktig utvikling av organisasjonen. Hver og en må sjekke protokollen og sine oppgaver i utvalgsplanen. 
 
Vedtak:  Tas til orientering 

SAK 35 /4 /20   KVARTALSREGNSKAP 3 -2020           

Vedlegg i epost utsendt. Framfylkingen har etter forholdende god økonomi og er ikke rammet av pandemien 
i særlig grad 
 
Vedtak:  Tas til orientering 
 

SAK  36 /4 /20     BARNAS LANDSMØTE  

Saksorientering:  Det er pånytt inngått avtale med AFR om å bruke skolen til barnas Landsmøte 21-24 mai 21 
Planleggingskomiteen trenger å komme sammen å starte opp igjen arbeidet med programmet. Alle som er 
med å planlegge må også delta på selve landsmøtet. 
 
Vedtak:  Barnas Landsmøte planlegges og gjennomføres som avtalt. Dersom nye retningslinjer for 
smittevern blir til hinder for møtet, tas en ny avgjørelse om det praktiske og ev. utsettelse ved neste 
sentralstyremøte. 
 

SAK 37 /4 /20   FRAMFYLKINGENS 20. LANDSMØTE 2021  

Framfylkingen arrangerer sitt 20 landsmøte på Ringsaker AFR 18.-20. juni i 2021. 
 
Saksorientering:  
Sentralstyret skal innstille til valgkomite til LM. Noen kandidater ble diskutert og kan forespørres. 
Invitasjon sendes ut 14 12.20 etter vedtektenes bestemmelser. I innkalling til landsmøte vil lagene 
oppfordres til å sende inn forslag på hvem som kan forespørres til møtefunksjonærer og komitevervene 
innen forslagsfrist.  
 
Vedtak:  Sentralstyret sender inn flere forslag på kandidater til valgkomite innen 1.desember. 
Generell forslagsfrist blir etter vedtektene 18.03.21 
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SAK   38/4 /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  Sak Hvem jobber  Frist: 
Barnepolitisk utvalg 
ved leder Hillevi 
Tovik 
 

Utvalgsmedlemmer: Eirin Leirvik, Suhur Lorch-
Falch, Tor Engevik, Malin Lingjerdet,  
 

  

Uttalelser og  
innlegg 

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. 

Eirin  
Hillevi og Kristin  

 
Eirin og Malin 

 

UTSATT og NY DATO 
21-24 mai 21 
Barnas Landsmøte   
 
 

Barnas LM 2020: Tidslinje og ansvarsfordelinger 

 

Sentralstyret stiller opp 
på Barnas landsmøte 
og tar på seg oppgaver 
før og under møtet. 
Arbeidsgruppen må få 
tilbakemelding om 
hvem som ikke kan. 

  

BLM arbeidsgruppe 
 

Arbeidsgruppen er: Hillevi Tovik, May Helen 
Nilsen, Sagal Ali, May Tove Tollefsen, Åsta 
Rohmann, (to fra UU),  

  

Handlingsplan 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. 

    

Organisasjonsutvalg 
ved leder Eddie 
Ingebrigtsen 

Utvalgsmedlemmer: May Helen Nilsen, Tormod 
Jarsve, Heidi Røneid, Tonje Tovik 

  

Gjennomgang av 
tidligere års 
protokoller 

… sentralstyre tilbake til 2016 
Framfylkingens venner stiftelses protokoll 

  

Handlingsplan 
Vedtekter og 
strukturer i 
organisasjon og 
administrasjon  
 

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 
 

Alle: fordeler konkret 
arbeidsoppgaver 

Løpende og 
langsiktig  

Utvikling av 
organisasjonen  

- Opplæring av tillitsvalgte * 
- Søknad LNU Unglederopplæring (avslag- adm. 
lage bedre søknad i november 20) 
-Sendt årshjul for frister, rapportering adm. og 
lokallag 

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

 
Gen.sek.; Tonje 

 

Opplæring i org. 
kunnskaps  

- *Unglederopplæring- kursrekke i samarbeid 
med ungdomsutvalget 
- Leder og styresamlingen nasjonalt/regionalt 

Gen.sek.; Tonje 
 

?? i utvalget 

  2021   
 

Jan 2021 

Framfylkingens 90 
års jubileum i 2024 

   

Internasjonalt 
utvalg 

Utvalgsmedlemmer: Ali Malick, Dailin Harba, 
May Tove Tollefsen, Marrie Anne Leijenar,  Sofie 
Løseth, Åsmund Lorch-Falch,  

Saeed Altahami er 
utvalgets kontakt i 

adm. 
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ved konstituert 
leder May Tove 
Tollefsen 

(Tord Jarsve har trukket seg, Kristina A. Fure er 
delvis med pga. helse) 

Samarbeid IFM SEI Prosjekt om høyreekstreme strømninger sammen 
med SJD-Die Falken. Samling/konferanse om 
mulig på Utøya i juni 21 
 
Common Ground leir  utsatt til 2022 

Saeed Altahami og 
Sander Løseth (UU) 

 
 

LeirKomite 

Første møte 8. 
januar2021 

(digitalt) 

Utvalgskonferanse        

Oppfølging av de 
internasjonale 
sakene vi allerede 
har jobbet med  

FF er tilsluttet ICAN fra 2020 
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 
  
NY! Kommende markering 22 januar Forbud 
mot atomvåpen trer i kraft. Markeringer over 
hele landet. 

Adm. ved 
Saeed og Tonje 

 
 
 
 
 

Utvalget må fordele 
oppgaver. 

 

Aktuelt prosjekt nå: 
 

Stans krigen i Jemen- 1000 pepperkakehus 
for fred nasjonal aktivitet.  
Frammen's julekalender. 

Saeed og Tonje  Uke 46 -52 

Ungdomsutvalg  
ved leder  
Åsta Rohmann 

Utvalgsmedlemmer: 
Sebastian Staalesen, Sara Lorch Falch, June 
Johansen, Nora Malick, Sander S. Løseth 

  

Utvalgsmøter 
/digitalt 

Leder nestleder møte  
To møter i høst om kurs på adm og dig. 

 Åsta   

Kurs for ungdom: Internasjonale konflikter 23-25.oktober 2020  
Muntlig rapport ved Åsta 

Utvalget Utøya 

 Bærekraft og friluftsliv- vandreleir   

 Deltakelse med ungdom i alle ledd   

Utvalgskonferanse    

Det har kommet en henvendelse fra tre ungdommer fra Åsane framlag som deltok på ungdomskurset om 
Internasjonale konflikter om de kan lage ett nytt prosjekt i anledning konflikten i Jemen. Denne oversendes 
utvalgene (I og U), og generalsekretæren sender et svar på vegne av sentralstyret til dem om prosessen 
videre. 
Administrasjonen er generelt avhengig av tilbakemeldinger om prosessen i utvalget for å kunne bistå 
arbeidet, tilrettelegge og aktivere forslag fra utvalget. Utvalgskonferanse kan bistå til å løse arbeidsflyten. 
 
Vedtak:  Utvalgenes arbeid har stor relevans for flyten i organisasjonen, og utvalgsarbeidet skal 
prioriteres framover. Utvalgsleders ansvar er å holde administrasjonen oppdatert og informert mellom 
sentralstyremøtene. 
 

SAK   39/4/20   AKTIVITETSKALENDER/ÅRSHJUL 

 

Nylige aktiviteter:  
 Ungdomskurs om internasjonale konflikter på Utøya 23.-25 okt. 20  

 Framtreff- Ny inspirasjon for voksne over 15 år på Utøya 23.-25 okt.20 
Rapport med evaluering fra Framtreffet fremlegges muntlig 
 
Kommende arrangementer/aktiviteter 2020:  

 Nov/des. Pepperkakehus for fred i Jemen: Nasjonal dugnad i framlagene og følges opp i adm. med 
diverse og julekalender. Aksjonen gjøres i samarbeid med andre organisasjoner 
 

 

file://///prod02/FF-Felles$/1%20Styringsstruktur/130%20Sentralstyret/132%20Sakspapirer/2020/20201909%20ssm%203%2020/Tusen%20pepperkakehus%202020.pdf
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Kommende arrangementer/aktiviteter 2021/22: 
 
Sentralstyremøter blir følgende datoer: 13.2 21 og 17.4 21 

 

  Lagleder og styresamling i på Sørmarka 15.-17.januar 21 USIKKER pga smittevern 

 ICAN-markering av traktaten med Forbud mot atomvåpen 22.1.21  

  ABN kongressen i København 2020 utsatt til 23. januar 21 digitalt og på DUIs Jubilejr  

(velge deltakere- plan B) 

  Unglederopplæring- organisasjonsopplæring 

 Utvalgskonferanse februar/mars 

 Barnas Landsmøte mai 21-22 

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

 DUI LEG og virkes Jubileumsleir (med ABN kongress) juli 2021 

 Fjellvandrerleir og kurs i friluft og miljø, bærekraftsmål for ungdom. arr. ungdomsutvalget 

 Common Ground IFM SEI internasjonal leir juli 22. 

 
Vedtak:  Sentralstyret tar oppsatt aktivitetsplan til orientering og jobber videre med planleggingen
   

 

SAK 40 /4/20   EVENTUELT. 

 
Møtet ble avsluttet kl. 14.22 på Teams 
 
 
 
 


