Protokoll fra Framfylkingens 15. ordinære landsmøte 17.-19. juni 2011 på Arbeiderbevegelsens
Folkehøgskole Ringsaker.

1. Åpning
Framfylkingens leder Kristian Tangen åpnet landsmøtet 17. juni 2011 kl. 17.10 og ønsket alle
velkommen med en åpningstale.
Nestleder Marthe S. Lund gikk gjennom kjøreplanen for landsmøtet og forklarte hvordan et
landsmøte gjennomføres.

2. Konstituering v/Kristian Tangen
Det var påmeldt 65 stemmeberettigde til landsmøtet. Ved landsmøtets åpning var det registrert 23
stemmeberettigede på landsmøtet.
Det fremkom ingen merknader til innkallingen og møtet var lovlig satt.
Forslag til sakliste ble godkjent.
Sakliste:
1. Åpning
2. Konstituering
3. Beretning
4. Regnskap med revisorberetning
5. Vedtekter med forslag til vedtektsendringer
6. Organisasjonspolitisk handlingsplan
7. Innkomne forslag og uttalelser
8. Redaksjonskomiteens innstilling
9. Valg
Dirigentene fikk fullmakt til å endre kjøreplanen for landsmøtet ved behov.
Sentralstyrets forslag til forretningsorden ble godkjent.
Leder Kristian Tangen la frem sentralstyrets innstilling til dirigenter, referenter og komiteer.
Det ble gjort følgende valg:
Dirigenter:
Christoffer Grønstad, Grünerløkka framlag
Harald Olsen, Grønli framlag
Referenter:

Thor Ivar Kristiansen, Framfylkingens venner
Marte Oraug Skogtrø/Håvard Grimsmo, administrasjonen

Valgkomité:

Marthe Scharning Lund, Grünerløkka framlag
Ola Rønning, Havstein framlag
Sissel Engevik, Sentrum framlag
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Vedtektskomité:

Bjørn-Jarle Røberg-Larsen, Elverum framlag, leder
Stanley Johannessen, Stovner framlag
Marianne Lundberg, Hommelvik framlag
Marius Utne, Havstein framlag

(Arne Løseth, Kurland framlag og Marte Raiby, Østensjø framlag deltok i komiteens forberedende
arbeid, men hadde forfall til landsmøtet. Sentralstyret forslo derfor å utvide komiteen med Marianne
Lundberg, Hommelvik framlag og Marius Utne, Havstein framlag.)
Fullmaktskomité og reisefordelingskomité (vedtatt slått sammen):
Karl Erik Karlsen, Oteren framlag
Johnny Lindberg, Slåstad framlag
Nina Langslet, administrasjonen
Redaksjonskomité for organisasjonspolitisk handlingsplan, innkomne forslag og uttalelser:
Anders Røberg-Larsen, Grorud framlag, leder
Camilla Bredesen, Grorud framlag
Sissel Engevik, Sentrum framlag
Enoch Asare Nsiah, Østensjø framlag
Tellekorps:

Tore Sundkøien, Slåstad framlag
Sharon Husseini, Grønli framlag

To til å underskrive protokollen:
Finn Seterholen, Sander framlag
Trude Jensen, Oteren framlag
Pause til 18.15.
Dirigentene presenterte seg og orienterte om ledelsen av møtet.
Sekretariatet la frem praktisk informasjon.

3. Beretning 2009-2011
Generalsekretær Kurt Frantzen la fram Framfylkingens beretning for 2009-2011.
Følgende hadde ordet:
Kurt Frantzen
Vedtak:
Framfylkingens beretning for 2009-2011 ble tatt til etterretning.

Kontrollkomiteens beretning
Kontrollkomiteens beretning ble lagt fram av Thor Ivar Kristiansen, medlem av kontrollkomiteen.
Følgende hadde ordet:
Thor Ivar Kristiansen, Kristian Tangen, Marthe Scharning Lund
Vedtak:
Kontrollkomiteens beretning ble tatt til etterretning.
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Fullmaktskomiteen v/Nina Langslet opplyste at det nå var 31 stemmeberettigede til stede på
landsmøtet.

4. Regnskap med revisorberetning
Generalsekretær Kurt Frantzen la fram Framfylkingens regnskap og revisjonsberetning for 2009 og
2010.
Følgende hadde ordet:
Kurt Frantzen, Bjørn-Jarle Røberg-Larsen, Kurt Frantzen, Bjørn-Jarle Røberg-Larsen (2. gang), Kurt
Frantzen, Ingebjørg Skjelvik,
Vedtak:
Framfylkingens regnskap for 2009 ble enstemmig godkjent.
Framfylkingens regnskap for 2010 ble enstemmig godkjent.

Pause til 19.10

5. Vedtekter med forslag til vedtektsendringer
Dirigentene orienterte om hvordan saken behandles i landsmøtet.
Andre innkomne forslag - forslag 2: Organisasjonsutvikling, tas også opp til behandling under
behandling av vedtektene da sentralstyret innstiller på at forslaget oversendes landsmøtets
vedtektskomité.
Generalsekretær Kurt Frantzen la fram sentralstyrets innstilling til forslagene om vedtektsendringer.
Forslag 1

- Ny paragraf 1
Forslag fra Indre Østfold Framlag
§1 Navn
Organisasjonens navn er Framfylkingen.
Fylkeslag skal ha navn med Framfylkingen i etterfulgt av fylkets navn.
Lokale lag skal ha navn med en kombinasjon av stedsnavn og framlag i seg.
Sentralstyrets innstilling: Støttes ikke.

Forslag 2

- Ny formålsparagraf
Forslag fra Indre Østfold Framlag
§2 Formål
Framfylkingen er fagbevegelsens barne- og familieorganisasjon.
Framfylkingen er en partipolitisk uavhengig organisasjon.
Framfylkingen arbeider for å utvikle demokrati nasjonalt og internasjonalt, og sikre
frihet, likestilling og likeverd for alle mennesker.
Framfylkingen bygger på FNs barnekonvensjon om barns rettigheter og arbeider for å
bedre barn og unges livssituasjon og sikre gode oppvekstmiljø.
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Framfylkingen skal fremme barn og unges innflytelse og medbestemmelse i samfunnet
og arbeide for økt samfunnsengasjement og internasjonal forståelse blant unge.
Framfylkingen er medlemsstyrt gjennom de valgte styrer og utvalg.
Organisasjonens visjon, verdigrunnlag og arbeidsoppgaver er nedfelt i organisasjonens
barnepolitiske plattform.
Sentralstyrets innstilling: Støttes ikke.
Forslag 3

- Medlemskap
Forslag fra Indre Østfold Framlag
§3 Medlemskap
Alle som anerkjenner Framfylkingens formål og vedtekter kan være medlem.
Individuelt medlemskap knyttes til lokalt framlag.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 2 år blir strøket som medlem.
Sentralstyrets innstilling: Støttes ikke.

Forslag 4

- Kontingent
Forslag fra Indre Østfold Framlag
§4 Kontingent
Landsmøtet fastsetter kontingent.
Det er sentral innkreving av kontingent.
Medlemmer som melder overflytting til et annet lokallag i løpet av året, overfører sine
medlemsrettigheter til det nye laget.
Andre kontingentspørsmål og rabattordninger behandles etter retningslinjer vedtatt av
Sentralstyret.
Sentralstyrets innstilling: I hovedsak støttes ikke forslaget, men det kan vurderes å ta
inn noe om medlemmer som melder flytting til et annet lokallag i løpet av året.

Forslag 5

- Endring av sentral og lokal organisasjon (§4 og §9)
Forslag fra Indre Østfold Framlag
§ 4 Den sentrale organisasjonen endres til ny §5 Landsmøtet.
§ 9 Lokalorganisasjonen endres til Lokale lag
Overskriftene ”Lagene” strykes
Andre setning i første avsnitt: De bærer stedsnavnet med tillegg framlag. Eks. … ….”
strykes. Setningen er erstattet av ny §1 navn, se forslag 1.
Ordlyden ”den sentrale administrasjonen” eller ”hovedorganisasjonen” erstattes med
”administrasjonen” i hele dokumentet
Ordlyden ”den sentrale organisasjonen” erstattes med sentralstyret i hele dokumentet
Følgende setninger i §9 Lokalorganisasjonen (lokale lag) strykes:
- Aktivitetsplan (i pkt om saker som behandles på årsmøtet i lokale lag)
- Større lag gis anledning til å organisere sin virksomhet i interessegrupper eller
lignende.
- Virksomheten i laget kan deles inn i grupper der dette er praktisk og pedagogisk
nødvendig/riktig. Hver gruppe kan velge sitt eget gruppestyre.
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- Aktivitetsavgifter
I alle lag/grupper kan det ilegges, i tillegg til kontingenten, aktivitetsavgifter. Dette
gjøres enten generelt eller spesielt til beskrevne aktiviteter.
Setningen ” Alle medlemmene har rett til å møte på årsmøtet.” endres til ” Alle
medlemmene har rett til å møte på årsmøtet med stemmerett”.
Setningen ” Kopi av protokoller og beretninger sendes Framfylkingen sentralt.” endres
til ” Kopi av protokoller, årsrapporter og beretninger sendes administrasjonen”.
Tekst som omhandler nedleggelse av lag skal ha egen paragraf (§11)
Sentralstyrets innstilling: Støttes i hovedsak ikke.
Vedtektene bør gjennomgås med hensyn til begrepsbruken. Det er ikke gitt at
forslagsstillers forslag gir korrekte begrepsavklaringer. Eksempelvis omfatter den
sentrale organisasjonen både sentral(administrasjonen) og sentralstyret.
I §9 Lokale lag er sentralstyret uenig i å stryke de ulike punktene forslagsstiller har
foreslått.
Forslag 6 .1

- Endring av §10 Fylkeslag
Forslag fra Indre Østfold Framlag
Følgende setninger strykes:
- Aktivitetsplan for eventuelle fellesaktiviteter for lagene (under årsmøte i fylkeslag)
- Fylkeslaget bruker navnet Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon i …… og
fylkets navn bak.
- Aktivitetsplan for eventuelle fellesaktiviteter for lagene (under årsmøte i fylkeslag)
Sentralstyrets innstilling: Støttes ikke.

Forslag 6.2

Forslag fra Indre Østfold Framlag
Setningen ”Alle Framfylkingens medlemmer i fylket har rett til å møte på årsmøtet”
endres til Alle Framfylkingens medlemmer i fylket har rett til å møte på årsmøtet med
stemmerett”.
Sentralstyrets innstilling: Støttes.

Forslag 7

- Endring av navn på organisasjonspolitisk handlingsplan
Forslag fra Indre Østfold Framlag
Organisasjonspolitisk handlingsplan endres til ”Barne- og familiepolitisk plattform der
det er omtalt i vedtektene.
Nytt pkt: 6 g) Valgkomite under punktet om Landsmøtet.
Sentralstyrets innstilling: Støttes ikke.

Forslag 8

- Sentralstyret
Forslag fra Indre Østfold Framlag
§6 Sentralstyret
Sentralstyret er organisasjonens øverste organ for utøvende myndighet mellom
landsmøtene.
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Sentralstyret består av:
a) Leder
b) Nestleder
c) Generalsekretær
d) Sju - 7 - landsmøtevalgte representanter
e) En representant valgt av og blant de ansatte
Ved valgene skal det tas hensyn til at begge kjønn skal være representert
Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede på
møtet. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
Sentralstyret har ansvaret for:
• at virksomheten drives i samsvar med vedtektene og organisasjonens barnepolitiske
plattform
• at etiske retningslinjer for organisasjonen overholdes
• vedta strategisk plan for perioden
• vedta budsjetter og regnskap
• være ankeinstans for saker behandlet enten i fylkeslag eller i lokale lag
• å innstille overfor og gjennomføre landsmøte
• å vedta retningslinjer og mandater
• å representere Framfylkingen utad
Styrets leder og nestleder utgjør sammen med Generalsekretæren styrets
arbeidsutvalg.
Styreleder har ansvar for generalsekretærens lønns- og arbeidsforhold.
Sentralstyrets innstilling: Støttes ikke.
Forslag 9

Ny paragraf Generalsekretæren
Forslag fra Indre Østfold Framlag
§7 Generalsekretær
Generalsekretær velges for en periode på fire år, med mulighet for gjenvalg en gang.
Generalsekretær er ansvarlig overfor Framfylkingens Sentralstyre. Generalsekretæren
leder administrasjonen og har det overordnede ansvar for administrasjonen overfor
sentralstyret.
Generalsekretæren deltar på Landsmøtet og i sentralstyret med alle rettigheter.
Generalsekretæren har ansvar for ansettelse av sentrale medarbeidere, behandle
endrede arbeidsforhold og avslutning av arbeidsforholdet
Sentralstyrets innstilling: Støttes ikke.

Forslag 10

- Valgkomité
Forslag fra Indre Østfold Framlag
§8 Valgkomite
Valgkomiteen skal bestå av tre personer hvorav en velges som leder. Valgkomiteen
velges for en periode på to år, med mulighet for gjenvalg en gang.
Valgkomiteen skal legge fram en innstilling til Landsmøtet med forslag til kandidater til
sentralstyre, kontrollkomite og valgkomite.
Valgkomiteen skal orientere lag om hvem som er på valg ved kommende landsmøte.
Valgkomiteen skal forespørre alle lokale lag og fylkeslag om representanter til sentrale
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verv i organisasjonen. Etter at lokale lag og fylkeslag har sendt sin innstilling og dette er
drøftet av valgkomiteen, skal valgkomiteen sende ut forslag med presentasjon av
kandidater til sentralstyret til lokale lag og fylkeslag, slik at disse får drøftet
kandidatene før Landsmøtet. Lokale lag og fylkeslag kan sende inn endringsforslag til
valgkomiteen inntil Landsmøtet starter.
Valgkomiteen skal etterstrebe å finne fram til kandidater til sentralstyret som ikke har
tunge politiske eller andre verv slik at de ikke kan bidra til Framfylkingens synlighet.
Valgkomiteen skal delta i ledermøter og andre møteplasser der organisasjonens
utvikling er tema. Medlemmer av valgkomiteen kan ikke foreslå seg selv til
sentralstyret.
Sentralstyrets innstilling: Støttes ikke.
Forslag 11

- Kontrollkomité
Forslag fra Indre Østfold Framlag
§9 Kontrollkomité
Kontrollkomiteen er ansvarlig overfor Landsmøtet og kan delta i sentralstyrets møter
med talerett. Medlemmene av kontrollkomiteen kan ikke ha lederverv eller andre
sentrale verv.
Komiteen har som mandat å kontrollere Sentralstyrets arbeid og vedtak:
• påse at organisatoriske, økonomiske og politiske disposisjoner er i samsvar med
organisasjonens vedtekter, barne- og familiepolitiske plattform og vedtak
• innkalle revisor og de personer de måtte ønske til sine møter
• avgi en skriftlig rapport til Sentralstyret etter hvert kalenderårs slutt
• avgi en skriftlig rapport til Framfylkingens landsmøte om sitt arbeid og sine
merknader for siste landsmøteperiode.
Sentralstyrets innstilling: Støttes ikke, med unntak av at det kan vurderes å ta inn noe
om at kontrollkomiteen skal legge fram en rapport for landsmøte, noe som er praksis i
dag. Sentralstyret ser ikke noe behov for at denne trenger å være skriftlig.

Forslag 12

- Framfylkingens venner
Forslag fra Indre Østfold Framlag
§ 10 Framfylkingens Venner
Framfylkingens Venner består av alle sentrale/lokale organisasjoner, institusjoner og
de enkeltpersoner som økonomisk og moralsk vil støtte organisasjonen.
Generalsekretæren skal invitere Framfylkingens Venner minst 2 ganger i året for å
drøfte utvikling av organisasjonen og behov for bistand fra Framfylkingens Venner.
En fast representant fra Framfylkingens Venner skal delta i sentralstyrets møter med
alle rettigheter. Representanten velges av og blant Framfylkingens Venner og kan
skiftes ut mellom hver landsmøteperiode.
Framfylkingens Venner møter med en 2 representanter på Landsmøtet med alle
rettigheter.
Sentralstyrets innstilling: Støttes ikke

Forslag 13

- Nytt tillegg i lokale lag/fylkeslag
Forslag fra Indre Østfold Framlag
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§ 11 lokale lag
Dersom det lokale lag ikke gjennomfører årsmøte innen fastsatt tid, kan fylkeslaget
eller generalsekretæren innkalle til og gjennomføre årsmøte i laget.
§ 11 Fylkeslag
Dersom et fylkeslag ikke gjennomfører årsmøte innen fastsatt tid, kan
generalsekretæren innkalle til og gjennomføre årsmøte i fylkeslaget.
Sentralstyrets innstilling: Støttes ikke
Forslag 14

- Oppløsning av organisasjonen
Forslag fra Indre Østfold Framlag
§ 16 oppløsning av organisasjonen
Oppløsning av Framfylkingen må, for å være gyldig, vedtas med 2/3 flertall på to
påfølgende ordinære landsmøter.
Forslag om dette må være sendt inn til Sentralstyret med samme frist som for andre
saker til behandling.
Ved oppløsning av Framfylkingen bestemmer det avsluttende, oppløsende møtet, med
2/3 flertall, hvordan de eksisterende midlene skal anvendes.
Sentralstyrets innstilling: Støttes.

Forslag 15

- § 8 Vedtektsendringer
Forslag fra Indre Østfold Framlag
§ 18 Endring av vedtektene
Endringer av eller tillegg til vedtekter for Framfylkingen kan kun vedtas av
Framfylkingens ordinære landsmøte og må ha 2/3 flertall.
Forslag om endringer av eller tillegg til vedtekter for Framfylkingen må være sendt inn
til Framfylkingens sentralstyre innen tre måneder før Landsmøtets begynnelse.
Sentralstyrets innstilling: Støttes ikke

Forslag 16

- Nytt forslag til §4 Kontingent.
Forslag fra Sentralstyret
Medlemskap i Framfylkingen koster 50 kroner pr år.
Erstatter nåværende setning: Satsen for familiemedlemskap er 50 kr pr pers, og for
enkeltpersoner koster medlemskap 100 kroner. Setningen “Dette gjelder også for
andre enn individuelle medlemmer” strykes.

Andre innkomne forslag - forslag 2: Organisasjonsutvikling tas opp til behandling i sak om vedtekter.
Forslag fra Indre Østfold Framlag
Landsmøtet ber det nye sentralstyret drøfte tiltak for å utvikle organisasjonen
framover. Landsmøtet ber sentralstyret om å vurdere endring av vedtekter i tråd med
eventuell endring av organisering og evt. andre tiltak som kan få konsekvens for
vedtektene. Spesielt bør vedtektenes deling av ”Den sentrale organisasjonen” (§4) og
”Lokalorganisasjonen (§9) tas ut slik at organisasjonen ikke fremstår som to-delt.
Sentralstyret bør på best mulig måte se til at organisasjonen fungerer best mulig i et
samspill mellom de lokale lag imellom og mellom lokale lag og administrasjonen.
Sentralstyrets innstilling: Forslaget oversendes landsmøtets vedtektskomité.

Side 8

Det ble åpnet for generell debatt om forslagene.
Følgende hadde ordet:
Kurt Frantzen, Ingebjørg Skjelvik, Marthe Scharning Lund, Bjørn-Jarle Røberg-Larsen, Marthe
Scharning Lund (2. gang), Bjørn-Jarle Røberg-Larsen (2. gang), Ingebjørg Skjelvik (2. gang), Kristian
Tangen.
Landsmøtet gikk på behandling av forslagene.
Det var nå 32 stemmeberettigede til stede på landsmøtet.
Kristian Tangen foreslo at alle forslagene til vedtektsendringer ble oversendt vedtektskomiteen.
Vedtak:
Alle forslagene oversendes vedtektskomiteen.

Landsmøtets første dag ble avsluttet kl. 20.00.
Landsmøtets andre dag ble åpnet kl. 09.00 med Ung flaggsang.
Det var 50 stemmeberettigede og 4 observatører til stede på landsmøtet.

6.
Organisasjonspolitisk handlingsplan
Kristian Tangen innledet til gruppearbeid og work-shops om sentralstyrets innstilling til ny
organisasjonspolitisk handlingsplan.
Andre innkomne forslag, forslag 4 tas opp til behandling i sak om organisasjonspolitisk handlingsplan.
Forslag 4
- Visjon
Forslag fra Indre Østfold Framlag
Visjon: Barna fremst
Sentralstyrets innstilling: Sentralstyret ivaretar forslaget, og foreslår å ta Barna først
inn i ny organisasjonspolitisk handlingsplan 2011 – 2013, som legges fram for
landsmøtet for behandling.
Det ble åpnet for generell debatt om organisasjonspolitisk handlingsplan – ingen tok ordet.
Nina Langslet orienterte om gjennomføring av gruppearbeid på sentralstyrets forslag.
Permisjonssøknad fra Anders Røberg-Larsen fra 10.35-19.30 i kveld ble innvilget.
Marte Oraug Skogtrø - administrasjonen - orienterte om presentasjon av gruppearbeidet og
gruppene presenterte sine innspill og forslag.
Det ble deretter åpnet for debatt.
Marte oppfordret til at alle innspill ble overlevert administrasjonen.
Følgende hadde ordet:
Kristian Tangen - Havstein framlag/SST, Nina Langslet - administrasjonen/SST, Marte Oraug Skogtrø administrasjonen, Ola Rønning - Havstein framlag, Tore Sundkøyen - Slåstad framlag, Eline H. B. Mani
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Seterholen - Sander framlag, Sharon Husseini - Grønli framlag, Camilla Coldevin Ruud - Sander
framlag/SST, Ann Margitt Gamlemshaug - Vestkanten framlag, Ingebjørg Skjelvik - Grorud framlag,
Jørgen Danielsen-Indre Østfold framlag, Marius Utne - Havstein framlag, Marianne Lundberg –
Hommelvik framlag/SST, Ola Rønning – Havstein framlag (2. gang), Tore Sundkøyen - Slåstad framlag
(2. gang), Marte Oraug Skogtrø - administrasjonen
Følgende forslag ble fremsatt:
Ola Rønning, Havstein framlag og Finn Seterholen – Sander framlag
Endringsforslag linje2 avsnitt 1 – Framfylkingens aktiviteter er tilrettelagt av for familie med barn og
ungdom.
Ann Margitt Gamlemshaug, Vestkanten framlag
Endringsforslag:
Framfylkingen skal være en arena for opplæring i demokrati for å fremme barn og ungdoms
rettigheter! Gjennom organisasjonsaktivitet skal medlemmene få teoretisk og praktisk erfaring i
demokratiske spilleregler. Medbestemmelser og rettigheter er en viktig del av
organisasjonsvirksomheten. Gjennom aktiv deltakelse blir barn og unge med på å forme
organisasjonen og samfunnet.
Vi må ha en klar målsetting som knyttes opp mot en visjon for vårt arbeid
- Hva er våre kortsiktige mål, hva ønsker vi å oppnå?
- Hva er det vi ønsker å strekke oss mot, hva er vår visjon med vårt arbeid langsiktig?
Ingebjørg Skjelvik, Grorud framlag
1. Lage programpakker til lokallagene på de vedtatte sentrale handlingene.
2. Starte nye lag der det ikke er lag fra før. – I stedet for pkt. 1 Starte minst fire nye lag per år.
3. Oppnå kravene til å bli et miljøfyrtårn uten å søke om sertifisering.
4. Verve 400 nye medlemmer under 26 år i løpet av landsmøteperioden. – Stryke ordet ”minst”.
Marianne Lundberg – Hommelvik framlag/SST
Avsnitt 3, linje 1 – Vi skal etterstrebe at våre aktiviteter skal være åpne og tilgjengelige for alle
grupper i samfunnet.
Avsnitt 1, linje 3 - Medbestemmelse og FNs barnekonvensjon er en viktig del av organisasjonens
virksomhet.
Avsnitt 1, linje 3 -Framfylkingens aktiviteter er tilrettelagt av, for og med barn og unge sammen med
voksne.
Tore Sundkøyen - Slåstad framlag
1. Barn/ungdom under fattigdomsgrensa:
V/dokumentert at vedkommende ligger under fattigdomsgrensa – Framfylkingen dekker
egenandelen.
2. Barn/ungdom med funksjonsnedsettelse/spesielle behov:
V/dokumentasjon dekkes egenandelen av framfylkingen sentralt.
3. Pkt 1-2 Framfylkingen sentralt hjelper til med å undersøke om det er mulig å få støtte /midler
fra NAV/Handikapforening + +
4. Bruke LOs fagblad – legg i flyers om Framfylkingen.
Camilla M. Coldevin Ruud, Sander framlag
Målsettinger:
I stedet for å starte 4 nye lag, fokus på å reetablere tidligere lag og styrke eksisterende lag.
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Nytt punkt – bli mer tydelig og synlig i lokalsamfunnet og fremheve at vi ikke er en partipolitisk
organisasjon.
Under:
Bedre oppfølgingen av alle medlemmer og lag:
- Verveaksjon kontinuerlig
Informasjonsarbeid og markedsføring
- Få info om Framfylkingen inn i LOs fagblad
- Gå ut på skoler og informere
Sentrale arrangementer
- Delta på flere IFM-SEI arrangementer
Vedtak:
Forslagene ble oversendt redaksjonskomiteen for organisasjonspolitisk handlingsplan, innkomne
forslag og uttalelser.
Redaksjonskomiteene orienterte om hvordan de legger opp sitt arbeid.
Vedtektskomiteen v/Bjørn Jarle Røberg-Larsen – har 17 forslag til vurdering.
Redaksjonskomiteen for organisasjonspolitisk handlingsplan, innkomne forslag og uttalelser v/Enoch
Asare Nsiah.

Generalsekretær Kurt Frantzen orienterte om dagens utflukt.
Formiddagsmøtet ble avsluttet kl. 11.46.
Landsmøtet hadde utflukt til Prøysenstua
Ettermiddagsmøtet startet kl. 16.00.
7.
Innkomne forslag og uttalelser
Sentralstyrets innstilling til andre innkomne forslag ble tatt opp til behandling.
Forslag 1

- Utvikling av nye aktivitetstilbud
Forslag fra Indre Østfold Framlag
Landsmøtet ber det nye sentralstyret drøfte tiltak for å øke og utvikle aktivitetstilbudet
i organisasjonen og øke aktiviteten i lokallagene spesielt, både med henblikk på å gjøre
eksisterende aktivitetstilbud gode, og å utvikle nye aktivitetstilbud tilpasset
organisasjonens verdiplattform. Sentralstyret bør også vurdere å leie inn en
pedagogisk konsulent som kan bidra til pedagogisk utviklingsarbeid. Sentralstyret bør
tilrettelegge for at lagene og administrasjonen samspiller på best mulig måte med
henblikk på å tilby et felles aktivitetstilbud.
Sentralstyrets innstilling: Sentralstyret støtter første del av forslaget. Punktet er
innarbeidet i sentralstyrets forslag til ny organisasjonspolitisk handlingsplan 2011 –
2013, som legges fram for Landsmøtet til behandling.

Forslag 2

- Organisasjonsutvikling
Forslag fra Indre Østfold Framlag
Landsmøtet ber det nye sentralstyret drøfte tiltak for å utvikle organisasjonen
framover. Landsmøtet ber sentralstyret om å vurdere endring av vedtekter i tråd med
eventuell endring av organisering og evt. andre tiltak som kan få konsekvens for
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vedtektene. Spesielt bør vedtektenes deling av ”Den sentrale organisasjonen” (§4) og
”Lokalorganisasjonen (§9) tas ut slik at organisasjonen ikke fremstår som to-delt.
Sentralstyret bør på best mulig måte se til at organisasjonen fungerer best mulig i et
samspill mellom de lokale lag imellom og mellom lokale lag og administrasjonen.
Sentralstyrets innstilling: Forslaget oversendes landsmøtets vedtektskomité.
Landsmøtet oversendte forslaget til vedtektskomiteen under behandling av
vedtektsforslagene.
Forslag 3

- Informasjonsutvikling
Forslag fra Indre Østfold Framlag
Landsmøtet ber sentralstyret om å prioritere informasjonsarbeidet og satsing på web
og sosiale medier spesielt. Landsmøtet ber sentralstyret spesielt å vurdere ansettelse
av egne informasjonsmedarbeidere i administrasjonen og øke budsjettet til bedre itverktøy.
Sentralstyrets innstilling: Sentralstyret støtter intensjonen i forslaget.
Informasjonsarbeid må alltid være en prioritert oppgave, særlig for å synliggjøre
Framfylkingens aktiviteter. Sentralstyret vil likevel advare mot a ansette egne
informasjonsarbeidere ut fra den økonomiske situasjonen.

Punktet er ivaretatt i sentralstyrets forslag til ny organisasjonspolitisk handlingsplan 2011 – 2013,
som legges fram for landsmøtet til behandling.
Forslag 4

- Visjon
Forslag fra Indre Østfold Framlag
Visjon: Barna fremst
Sentralstyrets innstilling: Sentralstyret ivaretar forslaget, og foreslår å ta Barna først
inn i ny organisasjonspolitisk handlingsplan 2011 – 2013, som legges fram for
landsmøtet for behandling.

Landsmøtet oversendte forslaget til redaksjonskomiteen for organisasjonspolitisk handlingsplan,
innkomne forslag og uttalelser under behandling av organisasjonspolitisk handlingsplan.
Vedtak:
Forslag 1 - Utvikling av nye aktivitetstilbud og forslag 3 – Informasjonsutvikling ble oversendt
redaksjonskomiteen for organisasjonspolitisk handlingsplan, innkomne forslag og uttalelser

Orientering om nytt medlemssystem v/Marte Oraug Skogtrø
Følgende hadde ordet:
Marte Oraug Skogtrø – administrasjonen, Dag Vinjar Frantzen - Indre Østfold framlag, Camilla
Coldevin Ruud – Sander/SST, Marte Oraug Skogtrø – administrasjonen.

Orientering om Leir 2012 v/Kurt R. Frantzen
Sentralstyret har opprettet en leirkomité som vurderer Utøya i uke 26 eller uke 27 2012.
Følgende hadde ordet:
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Generalsekretær Kurt R. Frantzen – Indre Østfold framlag/SST, Ingebjørg Skjelvik - Grorud framlag.

Hilsningstale fra Framfylkingens venner v/Thor Ivar Kristiansen
Dirigenten orienterte om at IFM-SEIs generalsekretær har sendt hilsen til landsmøtet på
Framfylkingens facebook-gruppe.

Orientering om ny profil for Framfylkingen v/Marte Oraug Skogtrø
Følgende hadde ordet:
Marte Oraug Skogtrø – administrasjonen,
Det ble orientert om at Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund hadde stand utenfor
landsmøtesalen.
Pause 17.05 til 17.15
Orientering om Bridges-prosjektet
Følgende hadde ordet:
Nina Langslet, administrasjonen/SST, Sagal Ali Salad - Grønli framlag/SST.

Orientering om bruk av politiattest v/Kurt R. Frantzen
Følgende hadde ordet:
Generalsekretær Kurt R. Frantzen – Indre Østfold framlag/SST, Camilla Coldevin Ruud – Sander
framlag/SST, Ingebjørg Skjelvik – Grorud framlag, Bjørn-Jarle Røberg-Larsen – Elverum framlag,
Camilla Coldevin Ruud – Sander framlag/SST (2. gang), Generalsekretær Kurt R. Frantzen – Indre
Østfold framlag/SST (2. gang).
Vedtak:
Landsmøtet tok orienteringene til orientering.

Nina Langslet – administrasjonen/SST orienterte om utfylling av reisefordelingsskjemaene.

Landsmøtets andre dag ble avsluttet kl. 18.03.
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Landsmøtets tredje og siste dag ble åpnet kl. 09.00
Det var 51 stemmeberettigede og fire observatører til stede på landsmøtet.

8.

Redaksjonskomiteens innstilling

Vedtekter
Vedtektskomiteens leder Bjørn-Jarle Røberg-Larsen la fram vedtektskomiteens innstilling:
Forslag 1
Komiteen ønsker å omformulere første avsnitt i dagens formålsparagraf. Nytt avsnitt foreslås slik:
Organisasjonens formelle navn er «Framfylkingen – LOs barne- og familieorganisasjon». Vi
ser det som vår oppgave å sette nye generasjoner i stand til å føre videre arbeiderbevegelsens
kulturelle og sosiale tradisjoner.
For øvrig støtter komiteen sentralstyrets innstilling.
Forslag 2
Komiteen støtter sentralstyrets innstilling.
Forslag 3
Komiteen støtter sentralstyrets innstilling.
Forslag 4
Komiteen viser til forslag 16, der komiteen støtter sentralstyrets innstilling. Komiteen ønsker ingen
endring av formulering vedrørende medlemsrettigheter når man bytter lokallag i løpet av året.
Forslag 5
Komiteen støtter sentralstyrets innstilling.
Forslag 6.1
Komiteen foreslår at setningen om fylkeslagenes navn endres. Ny setning foreslås slik:
Fylkeslaget bruker navnet Framfylkingen i <fylkets navn> - LOs barne- og familieorganisasjon.
For øvrig støttes sentralstyrets innstilling.
Forslag 6.2
Komiteen støtter sentralstyrets innstilling.
Forslag 7
Komiteen støtter sentralstyrets innstilling.
Forslag 8
Komiteen støtter sentralstyrets innstilling.
Forslag 9
Komiteen støtter sentralstyrets innstilling.
Endringsforslag fra Ingebjørg Skjelvik (Grorud Framlag) etter debatten i landsmøtesalen
«Generalsekretæren velges for en periode på 4 år, og høyst 2 perioder sammenhengende.
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Generalsekretæren er ansvarlig overfor sentralstyret. Generalsekretæren leder og har
ansvaret for handlingsprogrammet og vedtatte forslag på landsmøtet, samt sentralstyret sine
forslag.
Generalsekretæren deltar på landsmøtet og sentralstyremøtene med alle rettigheter.
Generalsekretæren er sammen med landsleder og landsnestleder (AU) ansvarlig for
ansettelse av ansatte i sentralorganisasjonen.
Endringer av arbeidsforhold og avslutning av arbeidsforhold tillegges landsleder i samråd
med landsnestleder og generalsekretær.»
Komiteen støtter ikke forslaget.
Forslag 10
Komiteen støtter de to første avsnittene i forslaget, samt siste setning av siste avsnitt. Utover dette
støtter komiteen sentralstyrets innstilling.
Forslag 11
Komiteen støtter at kontrollkomiteen skal avgi en skriftlig rapport til landsmøtet. Nytt punkt e)
foreslås slik:
Avgi en skriftlig rapport til Framfylkingens landsmøte.
Forslag 12
Komiteen støtter sentralstyrets innstilling.
Forslag 13
Komiteen støtter sentralstyrets innstilling.
Forslag 14
Komiteen støtter sentralstyrets innstilling.
Forslag 15
Komiteen støtter sentralstyrets innstilling.
Forslag 16
Forslaget støttes.
Forslag 17 (side 50 i heftet)
Landsmøtet ber sentralstyret drøfte tiltak for å utvikle organisasjonen framover, med bakgrunn i den
situasjonsbeskrivelse som fremkommer i begrunnelsen til forslaget fra Indre Østfold framlag (forslag
2).
Nye forslag fra Ingebjørg Skjelvik (Grorud Framlag) etter debatten i landsmøtesalen
a) «Aldersgrensen for delegater på landsmøtet med stemmerett settes til fylte 13 år.»
b) «Barnekonferansen har forslagsrett til landsmøtet.»
Komiteen støtter intensjonen i forslagene, og foreslår ny ordlyd som tillegg til dagens paragraf 4. Nytt
avsnitt mellom dagens andre og tredje avsnitt foreslås slik:

Side 15

Nedre aldersgrense for delegater til landsmøtet er 13 år. For observatører er det ingen nedre
aldersgrense.
Videre foreslås ordet «barnekonferansen» lagt til i oppramsingen av forslagsberettigete i dagens
femte avsnitt. Komiteen foreslår ny ordlyd for dette avsnittet slik:
Til landsmøtet kan medlemmer, lag/grupper, barnekonferansen og venner av Framfylkingen
fremme forslag. Forslagsfristen er tre – 3 – måneder før landsmøtets start.
Nye komiteforslag
Paragraf 4: I opplistingen av saker som landsmøtet skal behandle, settes «Budsjett» inn som nytt
punkt mellom «Organisasjonspolitisk handlingsplan» og «Valg».
Paragraf 9: Under «Nedleggelse av lag» byttes ordet «hovedorganisasjonen» ut med
«Framfylkingen».

Følgende hadde ordet til generell debatt:
Bjørn-Jarle Røberg-Larsen - Elverum framlag (redaksjonskomiteens leder), Kristian Tangen - Havstein
framlag/SST, Kurt Frantzen - Indre Østfold framlag/SST, Bjørn-Jarle Røberg-Larsen - Elverum framlag.
Det var 50 stemmeberettigede tilstede.

Vedtak:
Forslag 1
Komiteen ønsker å omformulere første avsnitt i dagens formålsparagraf. Nytt avsnitt foreslås slik:
Organisasjonens formelle navn er «Framfylkingen – LOs barne- og familieorganisasjon». Vi
ser det som vår oppgave å sette nye generasjoner i stand til å føre videre arbeiderbevegelsens
kulturelle og sosiale tradisjoner.
For øvrig støtter komiteen sentralstyrets innstilling.
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Forslag 2
Komiteen støtter sentralstyrets innstilling.
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Forslag 3
Komiteen støtter sentralstyrets innstilling.
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Forslag 4
Komiteen viser til forslag 16, der komiteen støtter sentralstyrets innstilling. Komiteen ønsker ingen
endring av formulering vedrørende medlemsrettigheter når man bytter lokallag i løpet av året.
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Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Forslag 5
Komiteen støtter sentralstyrets innstilling.
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Forslag 6.1
Komiteen foreslår at setningen om fylkeslagenes navn endres. Ny setning foreslås slik:
Fylkeslaget bruker navnet Framfylkingen i <fylkets navn> - LOs barne- og familieorganisasjon.
For øvrig støttes sentralstyrets innstilling.
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Forslag 6.2
Komiteen støtter sentralstyrets innstilling.
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Forslag 7
Komiteen støtter sentralstyrets innstilling.
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Forslag 8
Komiteen støtter sentralstyrets innstilling.
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Forslag 9
Komiteen støtter sentralstyrets innstilling.
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Endringsforslag fra Ingebjørg Skjelvik (Grorud Framlag) etter debatten i landsmøtesalen
«Generalsekretæren velges for en periode på 4 år, og høyst 2 perioder sammenhengende.
Generalsekretæren er ansvarlig overfor sentralstyret. Generalsekretæren leder og har
ansvaret for handlingsprogrammet og vedtatte forslag på landsmøtet, samt sentralstyret sine
forslag.
Generalsekretæren deltar på landsmøtet og sentralstyremøtene med alle rettigheter.
Generalsekretæren er sammen med landsleder og landsnestleder (AU) ansvarlig for
ansettelse av ansatte i sentralorganisasjonen.
Endringer av arbeidsforhold og avslutning av arbeidsforhold tillegges landsleder i samråd
med landsnestleder og generalsekretær.»
Komiteen støtter ikke forslaget.
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Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Forslag 10
Komiteen støtter de to første avsnittene i forslaget, samt siste setning av siste avsnitt. Utover dette
støtter komiteen sentralstyrets innstilling.
Følgende hadde ordet:
Kristian Tangen – Sentralstyret opprettholdt sin innstilling.
Komiteens innstilling falt og sentralstyrets innstilling ble vedtatt med overveldende flertall.

Forslag 11
Komiteen støtter at kontrollkomiteen skal avgi en skriftlig rapport til landsmøtet. Nytt punkt e)
foreslås slik:
Avgi en skriftlig rapport til Framfylkingens landsmøte.
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Forslag 12
Komiteen støtter sentralstyrets innstilling.
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Forslag 13
Komiteen støtter sentralstyrets innstilling.
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Forslag 14
Komiteen støtter sentralstyrets innstilling.
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Forslag 15
Komiteen støtter sentralstyrets innstilling.
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Forslag 16
Forslaget støttes.
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Forslag 17 (side 50 i heftet)
Landsmøtet ber sentralstyret drøfte tiltak for å utvikle organisasjonen framover, med bakgrunn i den
situasjonsbeskrivelse som fremkommer i begrunnelsen til forslaget fra Indre Østfold framlag (forslag
2).
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
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Nye forslag fra Ingebjørg Skjelvik (Grorud Framlag) etter debatten i landsmøtesalen
a) «Aldersgrensen for delegater på landsmøtet med stemmerett settes til fylte 13 år.»
b) «Barnekonferansen har forslagsrett til landsmøtet.»
Komiteen støtter intensjonen i forslagene, og foreslår ny ordlyd som tillegg til dagens paragraf 4. Nytt
avsnitt mellom dagens andre og tredje avsnitt foreslås slik:
Nedre aldersgrense for delegater til landsmøtet er 13 år. For observatører er det ingen nedre
aldersgrense.
Forslaget falt og sentralstyrets innstilling om å ikke innføre aldersgrense ble vedtatt med
overveldende flertall.

Videre foreslås ordet «barnekonferansen» lagt til i oppramsingen av forslagsberettigete i dagens
femte avsnitt. Komiteen foreslår ny ordlyd for dette avsnittet slik:
Til landsmøtet kan medlemmer, lag/grupper, barnekonferansen og venner av Framfylkingen
fremme forslag. Forslagsfristen er tre – 3 – måneder før landsmøtets start.
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Nye komiteforslag
Paragraf 4: I opplistingen av saker som landsmøtet skal behandle, settes «Budsjett» inn som nytt
punkt mellom «Organisasjonspolitisk handlingsplan» og «Valg».
Komiteens innstilling falt og sentralstyrets innstilling ble vedtatt med overveldende flertall.
Følgende hadde ordet:
Marthe Scharning Lund – Grünerløkka framlag/SST.
Paragraf 9: Under «Nedleggelse av lag» byttes ordet «hovedorganisasjonen» ut med
«Framfylkingen».
Følgende hadde ordet:
Marthe Scharning Lund – Grünerløkka framlag/SST.
Komiteens innstilling falt og sentralstyrets innstilling ble vedtatt med overveldende flertall.
Til forretningsorden:
Kristian Tangen oppklarte at Framfylkingens venner er det rette navnet på organisasjonen og ikke
venner av Framfylkingen.
Landsmøtet vedtok enstemmig å endre formuleringen ”venner av Framfylkingen” til ”Framfylkingens
venner”.
Dirigentbordet tok opp de nye vedtektene til avstemning.
Vedtektene ble enstemmig vedtatt.
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Permisjonssøknad fra Jørgen Danielsen – Indre Østfold framlag fra kl. 11.00 og resten av møtet.
Landsmøtet innvilget permisjonssøknaden.
Dirigenten orienterte om at lunsj var berammet til kl. 11.30.
Det er mottatt hilsen til landsmøtet på Framfylkingens side på Facebook fra statssekretær i
kulturdepartementet Lubna Jafferey.

Innkomne forslag, Uttalelser og Organisasjonspolitisk handlingsplan
Redaksjonskomité for organisasjonspolitisk handlingsplan, innkomne forslag og uttalelser, Anders
Røberg-Larsen la fram komiteens innstilling til innkomne forslag.
Forslag 1:
Forslagsstiller: 35 Ann-Magritt Gamleshaug, Vestkanten framlag
a) tillegg under ”Vi engasjerer” (s. 45)
etter Framfylkingen skal være en arena for opplæring i demokrati: ”for å fremme barn og ungdoms
rettigheter!”
REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING: Støttes.
b) tillegg under ”Vi engasjerer” (s. 45)
Gjennom organisasjonsaktivitet skal medlemmene få praktisk erfaring i demokratiske spilleregler.
Sette inn ”og teoretisk” etter ”praktisk”.
REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING: Støttes.
c) endring under ”Vi engasjerer” (s. 45)
etter. Medbestemmelse og demokrati. ”Demokrati” byttes ut med ”rettigheter”.
REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING: Støttes ikke.
d) strykning under ”Vi engasjerer” (s. 45)
Gjennom aktiv deltakelse i beslutningsprosesser blir barn og unge med på å forme organisasjonen og
samfunnet. ”i beslutningsprosesser” strykes.
REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING: Støttes.
e) tillegg under?
Vi må ha en klar målsetting som knyttes opp mot en visjon for vårt arbeid.
- Hva er våre kortsiktige mål, hva ønsker vi å oppnå?
- Hva er det vi ønsker å strekke oss mot? Hva er vår visjon med vårt arbeid langsiktig?
REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING: Støttes ikke

Forslag 2:
Forslagsstiller: 102 Camilla M. Coldevin Ruud, Sander framlag
a) Endring under ”Målsettinger” (s. 46)
I stedet for å starte 4 nye lag, fokus på å reetablere tidligere lag og styrke eksisterende lag.
REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING: Nytt punkt: ”- Styrke eksisterende lag”
b) Nytt punkt under ”Målsettinger” (s. 46)
- Bli mer tydelig og synlig i lokalsamfunnet og fremheve at vi ikke er en partipolitisk organisasjon.
REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING: Støttes ikke.
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c) Nytt punkt under ”Bedre oppfølging av alle medlemmer og lag” (s. 46)
- Verveaksjon kontinuerlig
REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING: Punktet ”Ny verveaksjon” erstattes med ”Kontinuerlig
verving av nye medlemmer”
d) Nytt strekpunktpunkt under ”Informasjonsarbeid og markedsføring” (s. 46)
- få informasjon om framfylkingen inn i LO’s fagblad
REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING: Støttes.
e) Nytt strekpunktpunkt under ”Informasjonsarbeid og markedsføring” (s. 46)
- gå ut på skoler og informere
REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING: Nytt punkt: ”- gå ut med informasjon på skolene med
skolebesøk, informasjonsmøter og ranselpost.”
f) Nytt punkt under ”Sentrale arrangementer” (s. 47)
- Delta på flere IFM-SEI-arrangementer
REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING: Støttes.

Forslag 3:
Forslagsstiller: 19 Ingebjørg Skjelvik, Grorud framlag
a) tillegg under?
Lage programpakker til lokallagene på de vedtatte sentrale handlingene.
REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING: Støttes ikke.
b) endring under ”Målsettinger” (s. 46)
”- Starte nye lag der det ikke er lag fra før” i stedet for første punkt: ”- Starte minst fire nye lag hvert
år”.
REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING: Ansees ivaretatt av forslag 2 a).
c) tillegg under ”Målsettinger” (s. 46)
Oppnå kravene til å bli et Miljøfyrtårn uten å søke om sertifisering.
Begrunnelse: Tiltaket er bra men sertifiseringen koster for mye penger for en organisasjon som
Framfylkingen.
REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING: Støttes ikke. Det skal utarbeides en plan som bør vise
kostnadene.
d) strykning under ”Målsettinger” (s. 46)
Stryke ordet ”minst” i punktet ”- Verve minst 400 nye medlemmer under 26 år i løpet av
landsmøteperioden.”
REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING: Støttes.

Forslag 4:
Forslagsstiller: 106 Marianne Lundberg, Hommelvik framlag
a) endring under ”Vi inkluderer” (s. 45)
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Setningen ”Våre aktiviteter skal være åpne og tilgjengelige for alle grupper i samfunnet” endres til
”Vi skal etterstrebe at våre aktiviteter skal være åpne og tilgjengelige for alle grupper i
samfunnet.”
REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING: Støttes.
b) endring under ”Vi engasjerer” (s. 45)
Bytte ut ordet ”demokrati” i ”Medbestemmelse og demokrati…” med ”FNs barnekonvensjon”.
REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING: Støttes ikke. Viser også til forslag 1 c).
c) tillegg under ”Vi engasjerer” (s. 45)
Legge til ”sammen med voksne” etter ”Framfylkingens aktiviteter er tilrettelagt av, for og med barn
og unge”
REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING: Støttes.

Forslag 5:
Forslagsstiller: 1 Tore Sundkøien, Slåstad framlag
a) tillegg under ”Vi inkluderer”
Barn/ungdom under fattigdomsgrensa:
Ved dokumentert at vedkommende ligger under fattigdomsgrensa, dekker Framfylkingen sentralt
egenandelen.
REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING: Ny setning i 2. avsnitt: ”Framfylkingen skal tilstrebe at alle
har økonomiske muligheter til å delta på våre aktiviteter, herunder legge til rette for
støtteordninger eller hjelp til å finne inndekning for deltakere som ikke selv har økonomi til å
kunne betale for aktivitetene.”
b) tillegg under ”Vi inkluderer”
Barn/ungdom med funksjonsnedsettelse/spesielle behov ved dokumentasjon, dekkes egenandelen
av Framfylkingen sentralt egenandelen.
REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING: Støttes ikke. Ansees ivaretatt i forslag 5 a).
c) tillegg under ”Vi inkluderer”
Punkt 1 og 2 Framfylkingen sentralt hjelper til med å undersøke om det er mulig å få støtte/midler
i fra NAV/handicap-forening ++
REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING: Støttes ikke. Ansees ivaretatt i forslag 5 c).
d) tillegg under ”Informasjonsarbeid og markedsføring” (s. 46)
Bruke LO’s fagblad, legge i flyers om Framfylkingen.
REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING: Støttes ikke. Ansees ivaretatt i forslag 2 d).

Forslag 6:
Forslagsstiller: 18 Ola Rønning, Havstein framlag og 8 Finn S, Sander framlag
endring under ”Vi engasjerer” (s. 45)
”Framfylkingens aktiviteter er tilrettelagt av, for og med barn og unge.” endres til ”Framfylkingens
aktiviteter er tilrettelagt av, for familie med barn og ungdom.”
REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING: Ansees innarbeidet i forslag 4 c).
Redaksjonskomiteens innstilling: Andre innkomne forslag
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Forslag 1: Forslaget ansees innarbeidet i organisasjonspolitisk handlingsplan (i tråd med
sentralstyrets innstilling).
Forslag 2: Forslaget behandles av redaksjonskomiteen for vedtekter (i tråd med sentralstyrets
innstilling).
Forslag 3: Forslaget ansees innarbeidet i organisasjonspolitisk handlingsplan (i tråd med
sentralstyrets innstilling).
Forslag 4: Forslaget ansees innarbeidet i organisasjonspolitisk handlingsplan (i tråd med
sentralstyrets innstilling).

Følgende hadde ordet:
Anders Røberg-Larsen – Grorud framlag/SST (redaksjonskomiteens leder), Ingebjørg Skjelvik – Grorud
framlag, Kristian Tangen – Havstein framlag/SST,

Forslag 5 a – i innstillingen tas bort ordet ”økonomiske” og komiteen støttet dette.
Anders Røberg-Larsen, Grorud framlag foreslo at alt ble votert under ett.
Generalsekretær foreslo prøvevoterting.
Vedtak:
De innkomne forslagene ble vedtatt behandlet under denne sak slik redaksjonskomiteen foreslo.
I prøvevotering ble organisasjonspolitisk handlingsplan med redaksjonskomiteens innstillinger
enstemmig vedtatt. I forslag 5 a ble ordet ”økonomiske” tatt ut.
Prøvevoteringen ble gjort gjeldende.

9.
Valg
Marthe Scharning Lund la fram valgkomiteens innstilling.
Sentralstyret:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Mari Aaby West
Tor Engevik
Berit Johanne Sletten
Sigrid Rohmann Healey

Ny
Gjenvalg
Gjenvalg
Ny

4 år
4 år
4 år
4 år

Gamle Oslo framlag
Sydvesten framlag
Oteren framlag
Indre Østfold framlag

Varamedlem:
Varamedlem:

Ola Harald Svenning
Thomas Margido Anthonsen

Ny
Ny

2 år
2 år

Grünerløkka framlag
Grorud framlag

Kontrollkomiteen:
Leder:
Medlem:
Medlem:

Marthe Scharning Lund
Thor Ivar Kristiansen
Arne Løseth

Ny
Gjenvalg
Ny

2 år
2 år
2 år

Grünerløkka framlag
Framfylkingens venner
Kurland framlag

Følgende hadde ordet:
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Marthe Scharning Lund – Grünerløkka framlag/SST (valgkomiteens leder), Kurt Frantzen – Indre
Østfold framlag/SST, Camilla Coldevin Ruud, Sander framlag/SST, Marianne Lundberg - Hommelvik
framlag/SST, Kristian Tangen – Havstein framlag/SST, Marthe Scharning Lund – Grünerløkka
framlag/SST (valgkomiteens leder), Tor Engvik-Sydvesten framlag/SST, Ingebjørg Skjelvik - Grorud
framlag, Camilla Coldevin Ruud, Sander framlag/SST.
Det ble fremsatt følgende forslag:
Camilla Coldevin Ruud, Sander framlag/SST foreslo Ingebjørg Skjevik – Grorud framlag i stedet for
Berit Johanne Sletten – Oteren framlag.
Forslaget ble trukket.
Vedtak:
Det ble gjort følgende valg:
Sentralstyret:
Nestleder:
Mari Aaby West
Styremedlem:
Tor Engevik
Styremedlem:
Berit Johanne Sletten
Styremedlem:
Sigrid Rohmann Healey

Ny
Gjenvalg
Gjenvalg
Ny

4 år
4 år
4 år
4 år

Gamle Oslo framlag
Sydvesten framlag
Oteren framlag
Indre Østfold framlag

Varamedlem:
Varamedlem:

Ola Harald Svenning
Thomas Margido Anthonsen

Ny
Ny

2 år
2 år

Grünerløkka framlag
Grorud framlag

Kontrollkomiteen:
Leder:
Medlem:
Medlem:

Marthe Scharning Lund
Thor Ivar Kristiansen
Arne Løseth

Ny
Gjenvalg
Ny

2 år
2 år
2 år

Grünerløkka framlag
Framfylkingens venner
Kurland framlag

Valgene var enstemmig.

Avslutning (Broderringen)
Kristian Tangen avsluttet landsmøtet og takket landsmøtet for et rolig, konstruktivt og et landsmøte
som har lagt et godt grunnlag for Framfylkingens arbeid de neste årene.
Han takket Marthe Scharning Lund for arbeidet i Framfylkingen siden hun kom inn som
generalsekretær i 2003 og som nestleder fra 2004 til 2011.
Han takket Sagal Ali Salad for jobben i sentralstyret de to siste årene. Hun har beriket sentralstyret
med gode innspill i arbeidet.
Tormod Jarsve og Linn Hemmingsen vil også motta en hilsen fra Framfylkingen for arbeidet som
varamedlemmer i sentralstyret.
Gro og Rita Lekang går ut av kontrollkomiteen og vil få en oppmerksomhet for arbeidet.
Dirigenter og sekretær ble takket for arbeidet på landsmøtet.
Det ble gitt en særskilt takk til Marte Oraug Skogtrø, Nina Langslet og Håvard Grimsmo for
forberedelser til og godt arbeid under landsmøtet.
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Tangen takket på vegne av sentralstyrets nye medlemmer for tilliten og takket for dette landsmøtet.
Landsmøtet ble hevet 11:30.

Finn Seterholen

Trude Jensen

Side 25

