
 

 
 
    LOs barne- og familieorganisasjon 

 

 
Protokoll fra sentralstyremøte nr. 1/2022 
12.2 kl. 12.00 - 13. februar kl. 13.00 på LO Folkets Hus Oslo, 6.etg 
 
Tilstede: Ali Malick, Ammyl Barrameda (første dagen), Birgitte Kalvik (andre dagen), Enoch Cephas, Kristin 
Sæther, Karolina Sofie Berg, Knut Einar Ilseng, May-Helen Nilsen, Nora Malick, Petter Lundström, Tonje Tovik, 
Tor Engevik og Åsta Rohmann.   
Meldt forfall: Atle Hartz-Nilsen, Hillevi Sofie Tovik og Malene Siikavuopio 

 
Før saksbehandling ledet Tonje en bli kjent øvelse for sentralstyret  og gjennomgikk kartleggingen som ble gjort 
i desember for hvordan arbeidsprosessen i styret kan planlegges.  

 
SAKER 
Saksnummer/møtenummer/år 
 

SAK 01/1/22.                 GODKJENNING AV INKALLING OG AGENDA  

Agenda for sentralstyremøtet og forberedelse til saker er gjennomgått i AUs møte 11.januar (på 

Teams)  

Ny sak 4 Økonomi legges inn og skyves saksnumrene deretter.  

En sak til eventuelt fra Ali 

 
 
Vedtak:  Innkalling og saksagenda med nytt punkt godkjennes 
 

SAK 02/1/22  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 14.12.21  

Det er ikke kommet andre bemerkninger eller rettelser utover sak 65/6/21 om at valg av 
ungdomsutvalgets (UU) medlemmer. De suppleres ikke av sentralstyret, men velges etter innstilling 

fra leder og nestleder i UU. De intervjuer/sender ut skjema til de foreslåtte kandidatene for å 
kunne selv velge et utvalg som er representativt og bestående av engasjerte ungdommer. 
    
Vedtak: Protokollen ble godkjent med rettelsen. 

    

SAK 03/1/22 ORIENTERINGER FRA ADMINISTRASJONEN  

 
Administrasjonen hadde stengt siste uken før jul og noe i romjulen, da noe avspasering og feriedager 
skulle tas ut før årsskiftet. Vi startet året med litt sykefravær grunnet forkjølelse og korona.  
 
-Framlagsnytt 1 22 ble sendt ut 21.1 sammen med årsrapport skjema. Frist for årsrapportering 2021 
ble satt til 10.2.22 
- invitasjon til Kurs om feminisme, Barnas Landsmøte, Common Ground er sendt ut til alle 
medlemmer (vedlegg)  
 
Innkommet post: 

• Invitasjon til Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner til å nominere kandidater til nytt 
styre Frivillighet Norges årsmøte finner sted 1.6.2022. På årsmøtet skal følgende  



styremedlemmer velges: ● Styreleder ● 3 styremedlemmer ● 3 varamedlemmer. Frist er 
15.mars 22 
 

Vedtak:  Tas til orientering 
 

SAK 04/1/22.  ØKONOMI 

 

• Årsavslutning regnskap for 2021 blir klart til neste sentralstyremøte. 

• Vi har mottatt vedtak fra FUV(Fordelingsutvalget): Vedtak Framfylkingen LOs barne- og 
familieorganisasjon gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2022.  
Framfylkingen får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se 

forskriften § 16 tredje ledd bokstavene c) og d).  

Framfylkingen får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse eller ungdomsrepresentasjon i styret 

siden det ikke er minimum 40 % av hvert kjønn eller mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, 

se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a) og b).  

FUV har for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon foreløpig fastsatt grunnstøtten 

til nasjonalt arbeid for tilskuddsåret 2022 med kr 885 570. 

• Kurland framlag fyller 50 år og jubileumsgave foreslås med 5000,- likt senere års praksis   

• Deltakernes reise til barnas landsmøte foreslås dekkes fra naturlig tog/fly knutepunkt i 
fylket, og fra Moelv togstasjon blir det satt opp felles minibuss. 

 

Vedtak:  

Informasjon om regnskap og tilskudd tas til orientering. 

Jubileumsgave på 5000,- overføres Kurland framlag i forbindelse med årsmøtet. 

Reise til barnas landsmøte dekkes og lages budsjett for som beskrevet. 

 

SAK 05/1/22.  UTVALG 

MEDLEMMER TIL UTVALGENE:  
I tillegg til de som ble foreslått på forrige møte har vi fått forslag på følgende nye navn:   
Ungdomsutvalget: Karolina Berg Zimorska, Sentralstyret Herman Dahl, Gamle Oslo framlag og Kiana 
L. Pettersen Aasbø, Oliver Malmstrøm og Sara Berge fra Åsane framlag. 
Organisasjonsutvalget: Knut-Einar Ilseng, Sentralstyret, Tormod Jarsve, KOS framlag, Heidi Røneid, 
Fredrikstad framlag 
Barnepolitisk utvalg: Malene Siikavuopio, sentralstyret 
Internasjonalt utvalg: Ali Malick, sentralstyret, Atle Hartz- Nilsen, sentralstyret, Sander Løseth, 
Kurland framlag, Åsmund Lorch-Falch, Magnor framlag, Sharon Hagen Husseini, Oslo framlag 
 
Alle de nevnte stiller seg positive til vervene. 
UTVALGSARBEIDET: 

Gjennomgang av retningslinjer for utvalg.   
Det kan være lurt å lage spesifikke for det enkelt utvalg i tillegg. 
 
Framdrift så langt: 
Internasjonalt utvalg  

• hatt et oppstartsmøte med administrasjonen 20. januar 2022 
• leder og sekretær har hatt infomøte med partnere i E-mpACT 28. januar 2022 
• leder og sekretær har hatt møte for å planlegge utvalgsarbeidet fremover 28. januar 2022 
• planlegger å ha et utvalgsmøte med nye utvalgsmedlemmer fysisk 27/2, 5/3 eller 12/3 



Ungdomsutvalget 
Leder og nestleder har laget og sendt de foreslåtte utvalgsmedlemmene et spørreskjema for å kunne 
sikre et riktig sammensatt utvalg før de velges.  
Utvalget har hatt møte 11.2.22. med generalsekretæren som er ungdomsutvalgets kontakt  
 
Innstilling: På bakgrunn av aldersbalanse og spredning i framlag innstiller vi på at Karolina, Vår, 
Herman, Karelius og Sara blir utvalgets medlemmer.   
 
Barnepolitisk utvalgs foreløpige medlemmer har hatt epostkontakt om en uttalelse om barn og 
unges rett til deltakelse fritidsaktiviteter og støtte til organisasjoner for å hente tilbake medlemmer 
og frivillige etter pandemien, som er sendt; presse, kulturminister, barneminister og stortingsgrupper  
 
Vedtak: Vi tar innstillingen til ungdomsutvalget til etterretning og saken for øvrig til orientering og 
etterfølgelse. 
  
 

SAK 06/1/22 OPPFØLGING AV LANDSMØTEVEDTAK: MEDLEMSSKAPSORDNINGER  

Saksorientering: 
Landsmøtet vedtok flere forslag som er lagt inn i egen matrise; ‘Oppfølging av landsmøtevedtak for 
perioden 2021-2023’,  slik at vi enkelt kan følge opp disse. Matrisen skal vi bruke aktivt framover i 
møtene. 
Første sak vi har satt i gang: Mulighetene for ulike typer medlemsordninger og kontingent er 
undersøkt med Fordelingsutvalget.  
Det er avgjørende for Framfylkingen at forskriften deres tillater de medlemskapstypene vi velger å ha 
for å være berettiget økonomisk støtte.  
Fordelingsutvalget er et selvstendig forvaltningsorgan underlagt Barne- og familiedepartementet. 
Fordelingsutvalget har som hovedoppgave å tildele tilskudd til landsomfattende frivillige, barne- og 
ungdoms-organisasjoner. 
Det kan søkes om nasjonal og internasjonal grunnstøtte. Tilskuddsordningen er regulert av forskrift 
om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. 
Fordelingsutvalgets sekretariat ligger i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).  
 
Disse spørsmålene er vurdert:  
- Vil det være mulig innenfor reglementet med flerårig kontingent? 
- Et livsvarig medlemskap.  
- Kan vi innføre en egen støttemedlemskapsordning.  
 
Svar fra Fordelingsutvalgets sekretariat i BUFdir: 
«Medlemmer med flerårige kontingent eller livstidsmedlemskap vil ikke kunne regnes som tellende 
medlemmer etter forskriften. I beste fall kan medlemmene betale kontingent for to år av gangen, se 
§ 8. Støttemedlemskap vil heller ikke være tellende, men det er ingenting i veien for at dere har 
støttemedlemskap.» 
 
Fra Forskriften: 
 
«§ 8 Kontingent 
Med kontingent menes et beløp som blir betalt for inntil ett kalenderårs medlemskap i en 
organisasjon. Ved innbetaling må det komme klart frem hvilket år og hvem kontingenten gjelder for. 
Kontingenten må være betalt innen 31. desember i grunnlagsåret. 
  
Kontingent kan ikke være betalt tidligere enn et halvår før grunnlagsåret, og skal betales for ett år av 
gangen. Ved nyinnmelding i siste halvår, kan likevel kontingent for innmeldingsåret og første hele 
medlemsår betales samtidig.» 
 

http://www.bufdir.no/


Bakgrunn for spørsmål om støttemedlemskap:  
Sentralstyret er klar over utfordringene noen lag har, som at Framfylkingen har mange voksne og 
eldre medlemmer som ønsker å ‘støtte’ oss.  
Det er litt ulik motivasjon til å være medlem uten at man er aktiv og/eller har barn, og noen vil være 
fullverdige medlemmer mens andre kun ønsker å støtte oss. Dette gjelder ofte de som har vært 
medlem som barn og har gode minner og/eller som er aktive i LO og tilknyttede organisasjoner som 
vil bidra til vår eksistens.  
 
Vedtak: Organisasjonsutvalget får i oppdrag å finne den beste løsningen for støttemedlemskap. Et 
slikt medlemskap tilbys de medlemmene som er i de beskrevne kategoriene fra før og de 
framtidige vi verver. Forslag om livsvarig medlemskap avvises med begrunnelse i at det ikke vil 
være mulig å praktisere, og ikke vil være støttegivende (tellende). Flerårig medlemskap avvises 
med samme begrunnelse utover det som allerede er beskrevet i forskriftens paragraf 8.  
 
Administrasjonen sender ut informasjon om vedtaket til alle framlag og orienteres om under sak 
om oppfølging av LM på lagledersamlingen i mars.   
 
 
 

SAK 07/1/22.  FADDERORDNINGEN  

Saksorientering: 
Vi innførte fadderordning i 2018 da sentralstyret så behov for tettere kontakt med framlag. Å ivareta 
framlagene med egen fadder vil gi mulighet til å fange opp utfordringer i styrearbeid og skape god 
kontakt mellom det sentrale leddet og lokallagene. Sentralstyret får også bedre oversikt over hva 
som skjer gjennom slik oppfølging. Ikke alle framlag har mange å spille på regionalt eller lokalt mens 
andre har det, det er derfor ulikt behov for fast fadder. I 2022 prøver vi ut med færre antall lag som 
får fast fadder.  
 
Fadderens oppgaver er beskrevet i eget saksdokument i vedlegg.  
Vi velger ut de i sentralstyret som har mest erfaring fra og/eller forutsetning for å bistå lagsarbeid.   
eller trenger hjelp med, vil generalsekretæren bidra.  
 
De lagene som vi har registrert at er godt ivaretatt, er blant annet lagene i Hordaland, Innlandet og 
Akershus. Oslo har ansatt sekretær som ønsker å følge opp sine lag, og lagene i Oslo har kanskje 
derfor ikke behov for fadder i tillegg. Enkelte av lagene i disse regionene kan allikevel ha et ønske om 
å få tildelt fadder. Det etterkommer vi. Om et framlag ikke ønsker egen fadder avklares det med 
tildelt fadder.  
 
Vedtak: Sentralstyret viderefører ordningen, men med færre faddere.  
Valg av faddere: 
May-Helen, Ali, Knut- Einar, Hillevi, Malene, Atle, Birgitte vil få tildelt ett til to lag hver.  
Informasjon om tilbudet til framlaga og fadders oppgaver sendes ut i neste Framlagsnytt. 
 



 

 
 
 

SAK 08/1/22.  INFO FRA LNU  

 
Framfylkingen er medlem i LNU.  
LNU er forkortelsen for Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner er en 
paraplyorganisasjon for barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. Her kan dere lese mer om LNU: 
https://www.lnu.no/om-lnu/  
 
LNU har mange gode kurstilbud vi bør benytte oss av. 
Ett aktuelt kurs nå er: Medlemspleie for sentralledd: «Mange snakker om rekruttering og å få nye 
medlemmer inn i organisasjonen, men hva gjør man for å ta vare på de medlemmene man allerede 
har?»  16.03.2022 (17:00 – 19:00) anbefales for dem i sentrale verv og ansatte som har ansvar for 
medlemmer (er i Oslo).  

Framlag med medlemstall   Fadder Fylke eller sentralstyremedlem  

AGDER OG TELEMARK  

Grønli Hillevi 

Kristiansand May Helen 

VIKEN Akershus og Buskerud  Fylkeslaget Akershus sikrer fadderfunksjonen 

Auli  

Gansdalen  

Kurland  

Modum  

INNLANDET Fylkeslaget Hedmark sikrer fadderfunksjonen 

Elverum  

Kongsvinger og Solør  

Magnor  

Odal  

Ådalsbruk  

VESTLAND  Hordaland sikrer fadderfunksjonen 

Sentrum  

Sydvesten  

Vestkanten  

Åsane  

MØRE OG ROMSDAL  

Møre Tonje 

VIKEN Oppland  

Hadeland Atle 

Gudbrandsdalen (Lillehammer) May-Helen 

OSLO  

Gamle Oslo  

Grorud (Kalbakken) Tonje 

Oslo  

Skjennungen  

FINNMARK og TROMS  

Oteren Tonje 

TRØNDELAG   

Hommelvik Malene 

Trondheim Malene 

VIKEN Østfold  

Fredrikstad Ali 

Hvaler Knut-Einar 

Indre Østfold Birgitte 

https://www.lnu.no/om-lnu/


 
 
 
 
Barne- og ungdomstinget (BUT) 28. april 2022 i Oslo.  
BUT er LNUs årsmøte og øverste demokratiske organ, samler representanter fra våre 97 
medlemsorganisasjoner, og vedtar hva LNU skal jobbe med. Vi kan også nominere personer til styret, 
frist er 27.2.22 
 
Ung talsperson. 
LNU har en base med talspersoner.  Ung Talsperson er ‘eksperter’ innen forskjellige områder i LNU og 
kan uttale seg om aktuelle saker. Framfylkingens unge styremedlemmer kan denne måten få ny 
erfaring og kunne bruke sin kunnskap og erfaring. Framfylkingen vil samtidig synliggjøre seg som en 
aktuell samarbeidspartner ved å registrere.   
 
Vedtak:  
Administrasjonen og sentralstyret deltar med de som kan på kurs om medlemspleie 16. mars.  
Nora, Enoch og Karolina velges til å delta på BUT. Vi registrerer utvalgslederne i riktig alder som 
‘ung talsperson’; Åsta Rohmann og Nora Malick.  
 

SAK 09/1/22 ÅRSHJUL FOR MØTER OG ARRANGEMENT  

Vårens nasjonale aktiviteter  
Kurs for ungdom om feminisme og usunne mannsroller 18-21. februar (uke 8) blir på 
Arbeiderbevegelsens folkehøgskole 
 
Lagleder/styresamling i mars?  
 
BUT 27.4.22 

Barnas landsmøte 26-29 mai på AFR 
 
Internasjonale aktiviteter: 
Prosjekt i IFM SEI: «E-mpACT» Partnership Meeting 28.1 Åsta og Saeed deltok 
 
Demokratiskolen – Ungdomsutvalget møter med fire deltakere   
25.-27. mars i Finland, ungt lederskap 
  
6.-8. mai i Danmark, sosiale medier og fake news 
  
2.-4. september i Norge, miljø og klima 
  
28.-30. oktober i Sverige, økonomisk likhet og barns oppvekstsvilkår 
 
Kongress IFM SEI i Østerrike 22.-24. April 2022, gjennomføres digitalt, (9.3 er frist for påmelding og 
forslag). 
 
Kongress Unga Örnar, Bommersvik 4.juli  
Nasjonal leir Unga Örnar 5.-10 juli- vi må undersøke om vi kan delta.  
 
IFM SEI internasjonal leir «Common Ground», England 29.7-8.8 2022 
 
Vedtak:  
Lagleder/styresamling med fysisk tilstedeværelse utsettes til siste helgen i august og det inviteres 
til et digitalt møte i mars/april. 
Sentralstyret vedtar at Nora, Enoch, Vår og Sara fra ungdomsutvalget deltar på Demokratiskolen 



for Framfylkingen. Internasjonalt utvalg velger deltakere på IFM SEI kongressen.  
Årshjulet oppdateres løpende og tas for øvrig til orientering. 
 
  

SAK 10/1/22 EVENTUELT  

 
o Ta fellesfoto. Er gjort  

 
o Finn tre nøkkel setninger/ord til presentasjon og bilder av sentralstyret til hjemmesiden:   

 
Sentralstyret skal presenteres i SoMe:  

- Lage bilder med tekst til hjemmesiden: 
 eksempel Hils på….hen representerer regionen i vest / UU/rolle og er medlem i 
…  framlag. Hen er XX år og er spesielt opptatt a 

- Notater er levert til Birgitte. 
 

o Ali ønsker at vi skal tilbys enkeltrom på sentralstyremøtene når det er overnatting. 
Svaret er: Så sant det ikke er spesielle grunner til at vi ikke kan det, vil det være normalen. 
 
 
 
 
Ved protokollen Tonje Tovik lørdag /Birgitte Kalvik søndag 
Møtet avsluttet 13.00 


