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Protokoll fra  
Framfylkingens 16. ordinære landsmøte  

 
AFR, 15.-16.6. 2013 
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Dagsordenens punkt 1 Åpning av landsmøtet  
 
Framfylkingens styreleder Kristian Tangen åpnet Framfylkingens landsmøte 2013 
Thor Ivar Kristiansen gjennomgikk kjøreplanen for landsmøtet.  
 
 
Dagsordenens punkt 2: Konstituering  
 
Framfylkingens styreleder Kristian Tangen ledet konstitueringen av møtet 
Sentralstyrets innstilling ble vedtatt:  
Dirigenter: Thor Ivar Kristiansen (FFs Venner) og Jonas S. Nilsen (Oteren) 
Referenter. Line Johansen (Kurland) og Una Leijenaar (Viubråtan) 
 
De valgte møtefunksjonærene overtok møteledelsen. 
Dirigentene takket for tilliten på vegne av alle møtefunksjonærene  
 
Fullmaktskomite, Sentralstyrets innstilling ble vedtatt: 
Mari Aaby West (SST), Bjørn Jarle Røberg-Larsen (Elverum) og Geir Hongrø (adm.) 
 
Valgkomité, Sentralstyrets innstilling ble vedtatt: 
Kristian Tangen (leder), May Tove Solum (Odal) og Tormod Jarsve (Solør) 
 
Reisefordelingskomité, Sentralstyrets innstilling ble vedtatt: 
Shakeel Rehman (adm., leder), Tor Engevik (SST) og Trude Merete Gulbrandsen 
(Kurland) 
 
Redaksjonskomite for vedtekter, Sentralstyrets innstilling ble vedtatt: 
Sigrid Healey (SST, leder), Hillevi Tovik (Gamle Oslo) og Arne Løseth (Kurland) 
 
Redaksjonskomite for ny handlingsplan, forslag og uttalelser, 
Sentralstyrets innstilling ble vedtatt: Camila Ruud (SST, leder), Tom Rød (Hvaler), 
Katarina Marie Nordnes Skjelvik (Grorud) og Marte Skotterud (Solør) 
 
Protokollunderskrivere:  
Tor Martin With (Indre Østfold) og Suhur Lorch-Falch (Eidskog) 
 
Tellekorps: 
Finn Seterholen (Odal) og Sagal Ali Salad (Grønli) 
 
Godkjenning av dagsorden og forretningsorden  
Dagsordenen og forretningsorden ble vedtatt slik disse var skrevet i 
saksdokumentene  
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Dagsordenens punkt 3  
Beretning 2011 -2013 og kontrollkomiteens rapport  
 
Beretning 2011-2013 ble lagt fram av nestleder Mari Aaby West. Det var ingen 
merknader til beretningen. 
Beretningen 2011-2013 ble enstemmig vedtatt.  
 
Kontrollkomiteens rapport 2011-2013 ble lagt fram av Thor Ivar Kristiansen fra 
kontrollkomiteen Sentralstyrets leder Kristian Tangen kommenterte rapporten. 
Rapporten ble tatt til orientering 
 
Hilsningstaler: 
Are Tomasgard fra LO hilste landsmøtet 
Thor Ivar Kristiansen fra Framfylkingens venner hilste landsmøtet 
 
 
Dagsordenens punkt 4 - Regnskap med revisorberetning  
 
Regnskapet ble lagt fram av generalsekretær Kurt R. Frantzen 
Revisjonsberetningen ble lagt fram av generalsekretær Kurt R. Frantzen 
Følgende tok ordet: 
Elna Karlsen, Oteren framlag 
Bjørn Jarle Røberg Larsen, Elverum framlag 
Generalsekretær Kurt Frantzen svarte på spørsmål på vegne av sentralstyret 
Regnskapet for 2011-2012 ble godkjent 
 
 
Dagsordenens punkt 5: Vedtekter 
 
Forslag til vedtekter ble lagt fram av Sigrid Healey fra sentralstyret   
Følgende tok ordet: 
Sharon Husseini, Grønli framlag 
Bjørn Jarle Røberg Larsen, Elverum framlag 
Hillevi Tovik, Gamle Oslo framlag 
Tor Martin With, Indre Østfold framlag 
Hillevi Tovik, Gamle Oslo framlag 
Elena Karlsen, Oteren framlag 
Sharon Husseini, Grønli framlag 
Bjørn Jarle Røberg Larsen, Elverum framlag 
Tom Rød, Hvaler framlag 
Jonas Stenberg Nilsen, Oteren framlag 
Kristian Tangen, leder sentralstyret 
Dag Vinjar Frantzen, Indre Østfold framlag 
Mari Aaby West, sentralstyret 
Kurt Frantzen, sentralstyret  
Tor Engevik, sentralstyret  
Camilla Coldevin Ruud, sentralstyret  
Oppsummering ved Sigrid Healey fra sentralstyret.  
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Dagsordenens punkt 6 og 7: 
Organisasjonspolitisk handlingsprogram og andre forslag  
 
Sentralstyrets innstilling ble lagt fram av Camilla Coldevin Ruud fra Sentralstyret.  
Landsmøtedeltakerne ble delt inn i fem grupper og diskuterte forslagene gruppevis.  
 
Framlegging av resultat av gruppearbeid: 
Dag Vinjar Frantzen la fram resultatene av gruppediskusjon for gruppe 1 
Tom Rød la fram resultatene av gruppediskusjon for gruppe 2  
Marrie Anne Leijenaar la fram resultatene av gruppediskusjon for gruppe 3 
Sharon Husseini la fram resultatene av gruppediskusjon for gruppe 4 
Bjørn Jarle Røberg Larsen og Elena With la fram resultatene av gruppediskusjon for 
gruppe 5 
 
Marrie Anne Leijenaar, Viubråtan, tok ordet og presiserte innholdet i forslag 14 
Kurt R. Frantzen, sentralstyret, tok ordet  
Forslag og innspill til fra gruppearbeidene ble oversendt redaksjonskomitéen 
Landsmøtet godkjente søknader om permisjon for Øyvind Welle og Mari Aaby West 
Redaksjonskomiteenes innstillinger ble behandlet: 
 
 
Dagsordenens punkt 5: Vedtekter  
 
Kurt Frantzen tar ordet og orienterte om praktiske spørsmål før møtet ble satt 
Fullmaktskomiteen ved Bjørn Jarle Røberg Larsen opplyser om antall 
stemmeberettigede i salen. 
Sigrid Healey går gjennom Redaksjonskomiteens innstilling til vedtektene. 
Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt i sin helhet: 
 
Nytt tillegg til § 4 (settes inn sist i avsnittet om landsmøtet): 
Rett fram gis full møterett for tre delegater til landsmøtet. Utgiftene til reise og 
deltakelse i landsmøtet for Rett fram sine tre delegater dekkes av Framfylkingen. 
 
§ 5 d): Sju-7-landsmøtevalgte representanter. Ved valgene skal det tas hensyn til at 
begge kjønn og ungdom skal være representerte.  
§ 5 Nytt ledd f) (fører til at nåværende ledd f får nytt navn g): 
Lederen av «Rett fram» tiltrer sentralstyret med fulle rettigheter. 
 
Ny § 7 (forskyver alle etterkommende §§): Ungdomsnettverket «Rett fram» 
«Rett fram» er en åpen nettverksorganisering for alle medlemmer i Framfylkingen 
mellom 13 og 26 år. Nettverket skal tilrettelegge og gjennomføre aktiviteter og kurs 
på tvers av lag og fylker. Rett fram gis en egen post i Framfylkingens årlige budsjett 
for å kunne gjennomføre aktiviteter og kurs.  Rett fram gjennomfører årlige valg blant 
alle nettverkets medlemmer innen utgangen av mars der et eget styre på fem-sju 
medlemmer velges, og foran landsmøter velges samtidig tre landsmøtedelegater til 
landsmøtet. Valget kan skje elektronisk og/eller ved allmøte. «Rett fram» sin leder 
møter med fulle rettigheter i sentralstyret. Rett fram kan organisere undergrupper der 
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dette er formålstjenlig. Nye medlemmer kontakter administrasjonen for å anvises 
plass i nettverket.  
Nytt tillegg til vedtektenes § 10 (forskjøvet p.g.a. forrige vedtak) om lokale lag: 
Dersom det lokale lag ikke gjennomfører årsmøte innen fristen satt i vedtektene, går 
styret automatisk over til å bli et interimsstyre med eneste formål å gjennomføre et 
snarlig årsmøte. Dersom et slikt årsmøte ikke gjennomføres innen to måneder kan 
fylkeslederen eller generalsekretæren innkalle til og gjennomføre årsmøtet i laget. 
 
Nytt tillegg til vedtektenes § 11 Fylkeslag 
Dersom fylkeslaget ikke gjennomfører årsmøte innen fristen satt i vedtektene, går 
styret automatisk over til å bli et interimsstyre med eneste formål å gjennomføre et 
snarlig årsmøte. Dersom et slikt årsmøte ikke gjennomføres innen to måneder kan 
generalsekretæren innkalle til og gjennomføre årsmøtet i fylkeslaget. 
 
Forslag 11 fra framlaga i Lørenskog / Kurland framlag (likelydende med forslag 
12) og Forslag 12 fra Solør framlag (likelydende med forslag 11) 
Organisasjonsbygging – nye lag, mange nye medlemmer trengs 
Kurland Framlag oppfatter situasjonen i Framfylkingen som positiv i forhold til 
framtida, men det fordrer et sterkt fokus på synliggjøring av organisasjonen og 
verving av nye medlemmer og videre organisasjonsbygging. I perioden 2013 – 2015 
bør organisasjonsbygging vektlegges som en av de viktigste sakene og dette må føre 
til at det brukes enda større ressurser på å gi bistand / støtte/ hjelp / økonomi til 
eksisterende lag og til å starte nye lag. 
Forslag 11 ble oversendt Sentralstyret. 
 
Forslag 13 fra Indre Østfold framlag  
Verving og synlighet mer i fokus Framfylkingen bør i perioden 2013-2015 vektlegge 
organisasjonsbygging sterkere. Det bør brukes større ressurser på å starte nye lag 
og å gi bistand til eksisterende lag. Begrunnelse: 
Dersom Framfylkingen skal kunne oppfylle sine ambisjoner om å være en 
betydningsfull aktør i samfunnsutviklinga og en stemme for barn i debatten, må 
organisasjonen bli både større og mer synlig. Dette betyr også at det må brukes 
penger og menneskelige ressurser for å nå dette målet. 
Forslag 12 og 13 ble oversendt Sentralstyret. 
 
Forslag 14 fra Viubråtan framlag og Grorud framlag i fellesskap: 
Vi ønsker at sentralstyret utreder muligheten for å opprette et eget fond til støtte til 
egenandeler ved aktiviteter ute i lokallagene. Fondet er tenkt å dekke utgifter eller gi 
tilskudd til utgifter ved egenandeler som lokallagene noen ganger må ta ved 
aktiviteter. Tilskudd fra fondet skal behovsprøves etter søknad, og er ment å gjøre 
aktivitetene tilgjengelige for alle. Også der lokallag med svakere økonomi er nødt til å 
ta inn en egenandel for å få gjennomført en bestemt aktivitet. Spørsmål som må 
avklares i forhold til dette fondet er hvor pengene skal komme fra, størrelsen på 
fondet, hvem som kan søke, hvor mye som kan dekkes og evt. hvor ofte hvert enkelt 
medlem kan få støtte fra fondet. Fondet er i utgangspunktet ikke tiltenkt aktiviteter 
som organiseres sentralt. 
Forslag 14 ble oversendt sentralstyret 
 
Forslag 21 fra Odal framlag 
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Medlemskort: Odal framlag syntes at Framfylkingen burde lagemedlemskort til sine 
medlemmer, dette letter arbeidet til det enkelte lag når man har aktiviteter, om den 
enkelte har betalt medlemskap eller ikke. Samtidig tror vi at våre yngre medlemmer 
synes det er ”gøy” å kunne ha et medlemskort. I Medlemskortet kan man ordne det 
slik at det kan skrives på medlemskortet om man er medlem eller har et verv i styret. 
Forslag 21 ble oversendt sentralstyret.  
Dette sees i sammenheng med utvikling av medlemssystemet Hypersys. 
 
Forslag 22 fra Viubråtan framlag: 
For å få til en flott jubileumsfeiring i 2014 ønsker Viubråtan Framlag at Framfylkingen 
setter av en egen pott til lokallag som ønsker å lage sceneinnslag til en forestilling for 
å feire jubileet. Pengene skal gå f. eks. til å leie inn instruktører, kjøpe inn materiell til 
å lage kostymer o.l. En person bør få ansvaret for å samkjøre innslagene fra de 
forskjellige lokallag. En egen pott til dette formålet vil forhåpentligvis inspirere flere til 
å jobbe fram noe enn hvis hvert enkelt lag må finansiere slikt gjennom f. eks 
frifondsmidler. 
Forslag 22 ble oversendt jubileumskomiteen. 
 
 
Dagsordenens punkt 6:  
Organisasjonspolitisk handlingsplan  
 
Camilla Ruud legger fram redaksjonskomiteens innstilling til den 
organisasjonspolitiske handlingsplanen og nye forslag. 
Thor Ivar Kristiansen, Framfylkingens venner, tar ordet og kommer med forslag til 
endring av forslaget.  
Elna Karlsen, Oteren framlag, tar ordet. 
Kurt Frantzen, sentralstyret, tar ordet.  
Elna Karlsen, Oteren framlag, tar ordet for andre gang. 
Camilla Ruud, sentralstyret(redaksjonskomiteen), tar ordet. 
Redaksjonskomitéens forslag til organisasjonspolitisk handlingsplan, vedlagt 
referatet, ble vedtatt i sin helhet. I tillegg ble følgende innspill fra 
gruppearbeidet og innsendte forslag fra lagene, oversendt sentralstyret: 
 
Opprinnelig forslag 14 fra Viubråtan framlag og Grorud framlag i fellesskap: 
Vi ønsker at sentralstyret utreder muligheten for å opprette et eget fond til støtte til 
egenandeler ved aktiviteter ute i lokallagene. Fondet er tenkt å dekke utgifter eller gi 
tilskudd til utgifter ved egenandeler som lokallagene noen ganger må ta ved 
aktiviteter. Tilskudd fra fondet skal behovsprøves etter søknad, og er ment å gjøre 
aktivitetene tilgjengelige for alle. Også der lokallag med svakere økonomi er nødt til å 
ta inn en egenandel for å få gjennomført en bestemt aktivitet. Spørsmål som må 
avklares i forhold til dette fondet er hvor pengene skal komme fra, størrelsen på 
fondet, hvem som kan søke, hvor mye som kan dekkes og evt. hvor ofte hvert enkelt 
medlem kan få støtte fra fondet. Fondet er i utgangspunktet ikke tiltenkt aktiviteter 
som organiseres sentralt. 
 
Opprinnelig forslag fra  Gruppe 1 under gruppearbeidet: 
1. Landsmøtet ber Regjeringen følge nøye med FNs barnekonvensjon i alle 
barnesaker av betydning som myndighetene behandler. 
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Redaksjonskomiteens innstilling: Er enig i forslaget, og ber om at det formuleres 
et brev fra landsmøtet til Regjeringen. 
2. Det er ca 84 000 fattige barn på landsbasis. Landsmøtet ber alle lokale lag få 
overblikk over barnefattigdom, å bidra til å få slutt på det i hver kommune. 
Vervekampanjer rettet mot barnefamilier (med dårlig økonomi) Samarbeide/ info 
til/med sosialkontor/helsestasjoner? 
Landsmøtet oppfordrer lokallagene til å sende ut informasjon om aktivitetene 
sine til NAV-sosial, helsestasjoner, barnevern mm som inkluderingstiltak, slik 
at barn som lever i fattigdom får info om våre aktiviteter og kan få bli med. 
5. Lære barn og tørre å stå opp mot mobbing. Bygge selvtillit hos barn og unge. 
-Selvutviklingskurs. 
-Lære barn og stå i egen kraft. 
Oversendt sentralstyret som evt. tema på barnekonferansen  
Opprinnelig forslag fra gruppe 4 
7. Større vekt på markedsføring. Markedsføre om Framfylkingen i Fagforbund-bladet 
og LO-bladet. 
Landsmøtet oppfordrer SST til å prøve å få bedre kontakt med skribentene i 
fagbladet til fagforbundet og LO-bladet. 
 
Opprinnelige forslag fra gruppe 5. 
11. Sentralstyret burde lage retningslinjer for Rett fram. Rett fram vil ikke bli overkjørt 
av styret. Vedtak:  Sentralstyret og Rett fram bør så raskt som mulig sette seg ned 
sammen og utforme retningslinjer for driften av Rett fram. 
12.Trøyer til Jubileum 2014 
Forslag om trøyer til jubileum 2014 oversendes jubileumskomiteen. 
13. Nye medlemmer burde få noe de kan ha på seg som de får i velkomstpakken.  
Sentralstyret/ kontoret bør se på artikler som sendes ut i velkomstpakken. 
Burde være noe som kan profilere framfylkingen bedre enn en pins eller mobil 
"vask". Noe som er mer synlig. 
  
Til forretningsordenen-Bjørn Jarle Røberg Larsen, Elverum framlag 
Åsta Rohman, Indre Østfold framlag, tar ordet. 
Tor Engevik, sentralstyret, tar ordet  
Forslaget fra Elverum framlag vedtatt. 
 
 
Dagsordenens punkt 7: Andre forslag og uttalelser  
 
Ingen forslag ble lagt fram til behandling under dette punktet. 
 
 
Dagsordenens punkt 8: Valg  
Kristian Tangen la fram valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre. 
Alle ble enstemmig valgt ved akklamasjon 
Valgkomiteens forslag til kontrollkomité ble enstemmig valgt ved akklamasjon 
Camilla M. C. Ruud, nyvalgt nestleder tar ordet. 
Alle tilstedeværende medlemmer av sentralstyret kom opp for å presenteres.  
Kurt Frantzen, generalsekretær, tok ordet 
  



8 
 

 
Sentralstyret 2013-2015: 

Leder- Are Tomasgard- LO/Kurland Framlag- 4 år- Valgt 
Nestleder-Camilla M. C. Ruud – Odal framlag- 2 år- Valgt 
Generalsekretær- Kurt Frantzen- Indre Østfold framlag- 4 år- Valgt  
Styremedlem- Torbjørn Brox Webber- Østensjø framlag- 4 år- Valgt 
Styremedlem- Elena Nikoline Karlsen- Otern framlag- 4 år- Valgt  
Styremedlem- Jonas Stenberg Nilsen- Otern framlag- 4 år- Valgt 
Styremedlem- Sofie Solli Løseth- Kurland framlag- 2 år- Valgt 
Styremedlem- Hillevi Tovik- Gamle Oslo framlag- 2 år- Valgt 
Vara medlem- Bjørn Jarle Røberg-Larsen- Elverum framlag- 2 år- valgt 
Vara medlem- Sissel Engevik- Sentrum framlag- 2 år- valgt 

Kontrollkomité 2013-2015: 
Leder- Mari Aaby West- Grønli framlag- 2 år- valgt 
Medlem- Arne Løseth- Kurland framlag- 2 år- valgt 
Medlem- Thor Ivar Kristiansen-Framfylkingens venner- 2 år- valgt 

 
Til forslag fra gruppe 1- punkt 1: 
Landsmøtet ber sentralstyret formulere et brev på vegne av landsmøtet og sende til 
regjeringen- Thor Ivar Kristiansen representant 55. 
 
 
Dagsordenens punkt 9: Avslutning  
 
Avgått leder Kristian Tangen tok ordet og takket for seg, landsmøtet ble avsluttet med 
broderringen.  
 


