
 

 
 
    LOs barne- og familieorganisasjon 

 
 

Protokoll for sentralstyremøte nr. 5/2021 
Møtet var i Oslo, Framfylkingen og via Teams, 13.november 21, kl. 11.00-14.00 
 
Fysisk til stede: Ali Malick, Kristin Sæther, Hillevi Sofie Tovik,  
Sebastian Gåsemyr Staalesen, Tonje Tovik, Tor Engevik og Åsta Rohmann   
Teams: May-Helen Nilsen, Birgitte Kalvik, May Tove Solum Tollefsen 
Meldt forfall: Eirin Josefine Leirvik, Suhur Lorch-Falch og Tormod Asle Jarsve 
Ikke møtt: Eddie Ingebrigtsen, Marrie Anne Leijenaar 
 
SAKER: 
Saksnummer/møtenummer/år 

SAK  48 /5/21   GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE  

 
Vedtak: Godkjent    
   

SAK 49 /5/21  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 18.9.21 

     
Vedtak: Godkjent    

    

Sak 50/5/21  ORIENTERINGER OG INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN 

 
HMS orientering:   
Det har ikke vært sykefravær i perioden.  
Lønnsoppgjør mellom AAF og HK er avsluttet med generelt tillegg og resultat sendt inn til 
lønningskontoret for justering av lønn.  
 
Orienteringer 

• Betalte kontingenter er pr 10.11:  2177 av 2602 registrerte medlemmer. Dette er en reel 
vekst og høyeste kontingentandel på dette tidspunktet på flere år.  
Kontingentpåminnelse ble sendt ut 1.oktober.  
Det er vervet ca.  100 medlemmer siden september, men vi mangler fremdeles et stort antall 
kontingenter og faddere må intensivere kontakten med lagene for å bidra med innhenting av 
disse.  

• UMM-ung med meninger er ferdig i redaksjonen og sendt til trykking. Bladets tema er ‘Vær 
en venn’ som gjenspeiles i bladets artikler og innslag. 

• Materiell til å bruke til synliggjøring av framlagenes inkluderingsarbeid er sendt lagledere i 
posten. Vi har fått retur på to, det ser ut til at på tross for rydding og oppdateringer i 
medlemsregisteret at vi ikke har riktige adresser ifølge posten. 

• 11.10.21 Framlagsnytt 8/21 er sendt ut med info om bla. Utdeling av Frifond, Frivillighetens 
dag og Vår dag neste år.mm. 

• 15.10.21 Generalsekretæren hilste fra Framfylkingen på LO Vikens regionkonferanse 



• 25.10.21 LNU (landsrådet norske barne og ungdomsorganisasjoner) arrangerte frokostmøte 
om inkludering i et bærekrafts perspektiv. Generalsekretæren deltok. 

• 27.10.21 arrangerte vi i samarbeid med Ung Fritid et informasjonsmøte om det digitale 
verktøyet og portalen Ungfritid.no for synlighet av framlaga og aktiviteter. Vi har klargjort for 
at alle framlag enkelt kan ta verktøyet i bruk. Alle framlag var invitert til møtet -tre deltok. 

• NDFU (nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap) -ALLEMED nettverkskonferanse 
28.10.21 hadde også generalsekretæren innlegg om inkluderingsarbeid med eksempler fra 
Framfylkingen. 
 

 

Sak 51/5/21   FRIFONDSFORDELING 2021 RESTMIDELR 

  
Administrasjonen ber om at sentralstyret fatter nytt vedtak for å sikre at framlag som ikke søkte nye 
midler i år, grunnet restmidler de hadde overført fra 2020, får mulighet til å søke Frifondsmidler 
21.Ny informasjon fra saksbehandler for ordningen tillater at vi kan dele ut innkommet rest bare vi 
avtaler det med dem. Dette er viktig for noen lag som ikke har god tilgang på midler ellers for å 
kunne ha noen midler i 2022 til aktiviteter.  De framlag det gjelder må betale eventuelle restmidler 
tilbake og søke nye midler fra det som står igjen i potten for 21 slik at de har frie midler til 2022.   
2020 midler kan ikke overføres og brukes i 2022, men må innbetales til hovedorganisasjonen. Vi 
søker LNU om å legge de til i pott for 2021. 
 
Dette forutsetter at de framlagene det gjelder, raskt tilbakebetaler sin rest til Framfylkingens konto 
slik at vi kan søke LNU-Frifond om å legge disse til i midler for 2021. Frifondsrapport for 2020 må 
uansett leveres innen 31.12.21. 
Lag som ikke har levert nødvendig dokumentasjon (årsrapport/revidert regnskap for 2020) vil 
fremdeles ikke få mulighet til å søke Frifond. 
 
Vedtak: Administrasjonen tar kontakt med de framlagene det gjelder. Deretter foretas ny fordeling 
av Frifond restmidler a 12 897 og eventuelle innkomne midler innen 31.12.21. Det forutsettes 
innbetaling av egne restmidler fra 2020, dokumentasjon og skriftlig søknad innen 10.desember.  
 
 

Sak 52/5/21  ØKONOMI OG REGNSKAPSRAPPORT 3. KVARTAL 

Saksfremlegg: 
Regnskapsrapport og budsjettoppfølging:  
Det er ingen uforutsette utgifter eller ikke store endringer siden sist sentralstyremøte. Det blir som 
planlagt større aktivitet i høst med landsmøte og utvalgsarbeid som vil gi økte utgifter på slutten av 
året. Landsmøtet har vi tatt høyde for med midler vi har fått 
Budsjett for 2022. Jeg foreslår å sette av rundt 500 tusen til kurs/aktiviteter; det vil fordeles seg 
omtrentlig sånn; en ledersamling 100, tre ungdomskurs 150, barnas landsmøte 150-180, 
internasjonal leir (tilskudd og leirkomiteens reise/deltakeravgift. 70)  
50 tusen til ny profilering og innkjøp av materiell markedsføring.  
Vi ønsker å diskutere støtte til leir med Framfylkingens venner som en årlig fast tildeling.  
Budsjettet legges fram på landsmøtet. 
 
Økonomiske tilskudd: 
Vi mangler siste innbetaling av LO tilskuddet på 650 000 og det er sendt påminnelse. 
Søknad til Bærekraftstøtta om støtte til prosjekt inkludert Barnas Landsmøte i 2022 ble innvilget med 
70.000 kroner.  



Det forutsettes et budsjett med midler som dekker resten av prosjektet på ca. 200 000,- 
 
Bankbeholdning pr 05.11.21 er 1. 806 181,- 
pluss Frifondsmidler 37 929 (Grorud har ikke fått sitt) og skattetrekkskonto med 81 556 kroner  
 
Vedtak: Rapport og fremlegg tas til orientering 
 

Sak 53/5/21  ORIENTERING OM INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN  

Ved den forberedende valgkomiteens leder, Pål Sture Nilsen. Valgkomiteen har hatt flere møter og er 
nesten helt i land med innstillingen til landsmøtet. Det gjenstår et par bekreftelser før valgkomiteens 
innstilling er helt i havn. Sentralstyret får innstilling ila. helgen. 
 

Sak 54/5/21  LANDSMØTE OPPFØLGING AV FORBEREDELSE 

 
Roller og oppgaver: 
Landsmøtemiddag blir trolig tacobuffet.  
Forslag til motto på landsmøtet: Alle har lik verdi- vær en venn  
Vi har bestilt landsmøtegave; et nyttig profilprodukt; refleksvest /sele 
med trykk av logo på.  
Hefte med dagsprogram trykkes og alle sakspapirer deles ut på møtet.   
Fellestransport organisering er fordelt til Modum framlag, de har skaffet innleid gitar/sang til møtet.  
Konstituering: nedre alder på delegater hva gjør vi formelt med det?  
Fullmaktskomiteen har noen utfordringer, først og fremst manglende og feil utfylte skjemaer, 
begrenser muligheter for å sende ut informasjonshefte og vanskeliggjør romfordeling. Og noen ting 
er uklart når det ikke er vedtekter som beskriver det, som om medlemmer få fullmakt til å 
representere andre lag, og hvilke frister som bør stå om innsending av fullmakter 
Skal vara delta på møte?   
Ny info sendes ut til delegater noen dager før møtet, om bl.a smittevernstiltak og  
overnatting: det blir trangt vi har for lite rom/senger; ser på løsning. (jfr. sen/feil innlevering av 
fullmaktslister)  
 
Vedtak om teknisk oppgavefordeling på Landsmøtet:  
Dirigenter: Bjørn Jarle Røberg Larsen og Åsta Rohmann  
Sekretærer: Sebastian Staalesen og Birgitte Kalvik (admin.) 
Fullmaktskomite og reisefordeling: Kristin Sæther leder av komiteen (romfordeling), Saeed Altahami 
(fullmakter) og Kurt Frantzen (reisefordeling)  
Redaksjonskomite for vedtektsendringer: May-Helen Nilsen (leder), Arne Løseth (Kurland), Hege N. 
Kristoffersen (Grorud), David Gulstad (Skjennungen). Sentralstyret foreslår at også generalsekretæren 
tiltrer.  
Redaksjonskomité for innkomne forslag og rullering av plan: Sebastian Staalesen leder 
redaksjonskomiteen. Sharon Huseini (Oslo) Karelius Godal (Fredrikstad), Vår Hartz Nilsen (Modum) og 
Helge Ørnø (Indre Østfold).  
Teknisk gjennomføring med foto. lyd, lys, digitale løsninger og strømming (adm. tar ansvar for å 
finne og kontakte) Grønli framlag og Danny Seterdal.  
Valgkomite: Sentralstyret foreslår at LM  velger den forberedende valgkomiteen til valgkomte.  
Gjester: Framfylkingens venner er invitert, LO Viken hilser ved Jan Petter Gundersen.  
Åpning (allsang, sang og gitar ved Tone Martha Eriksen, lokal artist fra Modum).  
Kulturinnslag ser ut til å bli sang/ lek da ingen spurte kunne stille.  
Velferdsutvalg og vertskap: Modum framlag  
 



De som ikke er forespurt vil få henvendelse om dette. 

Sak 55/5/21  UTVALGSARBEIDET MED EVALUERING 

Barnepolitisk utvalg: 
Ved Hillevi: Barnepolitisk utvalg har hatt møte med arbeidsgruppa for Barnas Landsmøte. Stedet er 
booket 26.-29. mai 22 på AFR. 
 
Politiske utspill som er mulige fra Framfylkingen til regjeringen hvor vi oppfordrer til å intensivere 
arbeidet med saker som: 
Gi fattige barnefamilier en bedre hverdag  
Barna i flyktningeleirene 
Styrk frivilligheten  
Samtykkelov for sex 
Følge opp tidligere innlegg. 
 
Ungdomsutvalget: 
Ved Åsta (utvalgsleder) og Sebastian  
Ungdomsutvalget har hatt et par møter siden sist og gått gjennom oppgaver som har ligget på vent: 
kurs om feminisme og usunne mannsroller blir planlagt i februar 22 ansv. Sander, Sara og Sebastian 
Sara har et prosjekt om engasjement. Åsta deltar på LNU bærekraftsmål nettverk. Nora ønsker 
gjenvalg til ungdomsutvalget  
 
Forslag til uttalelse fra ungdomsutvalget til regjerningen om å styrke barne og 
ungdomsorganisasjoner 
"De aller fleste barne- og ungdomsorganisasjoner har under pandemien mistet medlemmer – det 
betyr at flere ungdommer enn før står uten det felleskapet vi vet disse organisasjonene skaper. Vi i 
Framfylkingens ungdomsutvalg vet hvor viktig denne sosiale og læringsarenaen er, særlig for barn 
som kommer fra lavinntektsfamilier, eller faller utenfor på andre måter. Med færre medlemmer stiller 
organisasjonene svakere etter pandemien med tanke på både midler og engasjement. Det er derfor 
svært skuffende at Regjeringen ikke øker grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene."  
Forslag om tillegg: Momskompensasjonen gir mange organisasjoner et løft, men gjelder først og 
fremst de som fra før har økonomi til å gjøre større innkjøp. For styrke de frivillige barne og 
ungdomsorganisasjonen og få større deltakelse, vil det å øke grunnstøtta styrke organisasjonene mer 
rettferdig og treffe best på utjevne forskjeller. 
 
Sebastian forteller om møtet i uu hvor de snakket om hva de ville gjøre med ungdomskurset 
«feminisme» og «toxic maskulinitet». Kurset får tittel: Feminisme i møte med usunne mannsroller. 
Tre mulige alternativer for tidspunkt er i slutten av februar (18.-20.) eller i mars.      
Kursene kan formaliseres ved å inngå i kursserien «unglederopplæring». Den kursserien planlegges 
over fem kurssamlinger.  
 
Internasjonalt utvalg: 
Vi har hatt to deltakere Liv Angelica fra Odal og Sara fra Magnor på IFM SEI «Dream you G-local 
campaign» som er en mentor ordning for å igangsette lokale aktiviteter/prosjekt. Sara planlegger et 
kurs, om hva og hvordan gjøre ungdom engasjert, i løpet av våren 22.   
Framfylkingen ble partner i ‘Reach out and SCREAM project’ som styres av Kinder freunde, og Saeed 
og Åsta skulle reise på seminaret i slutten av november, men det ble avlyst akkurat pga Covid19 og 
EFN (Europanettverket i IFM) møte fra 1.-3. desember blir online. 
Saeed ivaretar de fleste henvendelser fra IFM SEI på vegne av utvalget. 
I 2022 har vi to forpliktende prosjekt vi er partner i, noe som er passelig å ta på seg. Vi må rekruttere 
til disse to prosjektene.  
 



Neste år er det 100 års jubileum og det må vi bidra til å markere.  
IFM Sei IC møte var 18.-19.september (Saeed og Tonje deltok)  
Internasjonal leir i England Common Ground 28.juli-5.august 2022. 
En leirkomite er foreslått og igangsatt med Åsta, Sander? , Saeed og Sofie som delegasjons og 
reiseledere.  
Politiske uttalelser og saker å se på og oppdatere;  
Forby atomvåpen   
Stopp krigen i Jemen 
Flyktningeleirene  
 
Organisasjonsutvalget: 
Har ikke hatt møter siden juni og er ferdig med sitt forberedende arbeid for LM.  
 
 Vedtak: Sentralstyret slutter seg til forslaget om uttalelse og det legges til et par setninger om 
bakgrunnen for standpunktet vårt om økt grunnstøttes konsekvens kontra momskompensasjon.  
Generalsekretæren sender uttalelsen fra ungdomsutvalget til regjeringen og støttepartiene snarest, 
så de mottar den før årets statsbudsjett skal vedtas. Saken med utvalgsarbeidet og evaluering av 
dette tas for øvrig til orientering, og arbeidet følges opp i utvalgene. 
 

Sak 56/5/21  LAGLEDER OG STYRESAMLING 

Saksorientering: 
Samlingen bør legges litt senere enn i tidligere år. Når vi møtes på landsmøtet i november kan det bli 
vanskelig å samle alle så tidlig som januar, som er kort tid etter. Hva med februar/mars?  
Følger opp landsmøtemotto- Vær en venn! Og Inkluderingsdugnaden og sosiale forskjeller: Alle har 
lik verdi.  
 
Forslag til rammeprogram: 
 
Dag 1: Hvordan blir Framlaget trygt, inkluderende og åpent.   
Malene Siikavuopio, Oteren framlag holder innlegg om helseforskjeller. Vi diskuterer i grupper om 
sosial ulikhet og helse. Har det betydning for framlagenes drift?  
Inkluderingsdugnad gjennomføres ved generalsekretær: Vi skal snakke om trygghet, åpenhet og 
inkludering. Hva betyr ordene ..et og ..:et : for deg- og i framlaget.  
Idémyldring og utveksling: framlagsplan/opplegg. Vi gjennomfører dugnad.  
Hvilket ansvar skal vi ta? Trygghetsgarantien- hvordan skal vi aktivere den.  
  
Dag 2: Om trygt, inkluderende mangfold og åpne aktiviteter lokalt.  
med innlegg fra for eksempel:  
Solidaritetsungdommen 
Blindeforbundet 
Døveforbundet 
Handicapforbundet  
Skeiv ungdom 
Inkluderingskoden; Frivillighet Norge 
 
Aktiviteter som viser mangfold i Framfylkingen. 
Oppsummering og handlingsplaner.    
 
Vedtak: Administrasjonen bestiller et passende sted og tilrettelegger innholdet for samlingen og 
invitasjon til sentralstyret og lagledere sendes ut des/jan.  
 



 

Sak 57/5/21  ÅRSHJULET 

• Framtreff for ledere/styremedlemmer med Inkluderingsdugnad i framlagene 22.9.21 hadde 
få, men engasjerte deltakere som hadde ideer til videre arbeid.  

• Framfylkingens 20. Landsmøte 19.-20. november 
 

2022 

• Oppstart Unglederopplæring i januar (opplæringen totalt med fem treff vil inkludere 
ungdomsutvalgets kurs for ungdom) 

• Lagledersamling i februar/mars, sted ikke fastsatt. 

• Ungdomskurs om feminisme i møte med usunne mannsroller februar på AFR 

• Ungdomskurs om engasjement AFR våren 22 

• BARNAS LANDSMØTE 26.-29.mai på AFR  

• Unglederopplæring juni 

• Common Ground 29.juli-8.august blir på Kelmarsh Hall and Gardens, Northamptonshire, 
England. Vi inviterer alle medlemmer og deltar med en delagasjon. 

• Siste Unglederopplæring september 

• Demokratiskolen oppstart høst 2022 
 
Vedtak: Sentralstyret vil foreslå for landsmøtet at vi kan arrangere en større landsleir, eller en nordisk 
leir med inviterte venner fra nettverket vårt gjennom ABN. Vi foreslår at tidspunkt for en slik leir blir 
sommeren 2023. 
 
 

Sak 58/5/21  EVENTUELT 

Ingen saker til eventuelt. 
 
 
 
 
Møtet avsluttet kl. 13.45 
Ved protokollen: Tonje Tovik og Birgitte Kalvik  
 
 
 

Sentralstyret møter på Gulsrud neste fredag, seinest 16.00,  
men gjerne tidligere. 
 
Vi sees! 
 

 
 


