Framfylkingen, LOs barne- og familieorganisasjon

Protokoll fra sentralstyremøte nr. 2/2022,
Sørmarka 23. april 2022
Til stede: Ali Malick, Ammyl Barrameda, Atle Hartz-Nilsen, Birgitte Kalvik, Kristin Sæther, Karolina Sofie Berg,
Knut Einar Ilseng, May-Helen Nilsen, Nora Malick, Tonje Tovik og Åsta Rohmann.
Forfall: Enoch Cephas, Hillevi Sofie Tovik, Malene Siikavuopio, Petter Lundström og Tor Engevik

SAKER
Saksnummer/møtenummer/år

SAK 11/2/22.

GODKJENNING AV INKALLING OG AGENDA

AU har hatt to møter mellom sentralstyremøtene og sakene som er drøftet danner grunnlag for
innstilling i sakene til møtet.
AU vedtok uten å informere sentralstyret pga. tidsfrist å støtte Common Ground med 15 000 i
solidarisk støtte for å dekke reise og opphold for internasjonale gjester, nærmere bestemt en deltaker
fra Latin Amerika, samt at deltakeravgiften til Framfylkingens deltakere skal dekkes fullt ut innenfor
oppsatt budsjett. Se sak 14.2.22
Vedtak: Innkalling og saksagenda godkjennes

SAK 12/2/22

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 12 OG 13. 02 22

Det er ikke kommet andre bemerkninger eller rettelser til protokoll. L
Vedtak:

Protokollen er godkjent

SAK 13/2/22

ORIENTERINGER FRA ADMINISTRASJONEN

HMS saker: ingen saker til orientering
- Framlagsnytt 4/22 ble sendt ut 21.03 22
- Digitalt Framtreff for framlaga 23.3 ble avlyst grunnet få påmeldte
- Samarbeidsavtale med Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole er inngått xx dato og har som intensjon å
inngå formelt samarbeid rundt Unglederskole, start av framlag og leie til barnas Landsmøte, kurs og
Landsmøte 2023
- trykking av materiell til BLM er under arbeid
-Framfylkingen har søkt LNU nye Frifondsmidler for 2022 innen fristen som var 15.4 2022
Innkommet post:
Vedtak: Tas til orientering
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SAK 14/2/22.

•
•
•

•

•

ØKONOMI

Årsavslutning regnskap for 2021 med revisjonsberetning. Gjennomgang ved
generalsekretæren. Signert revisjonsberetning sendes ut etter at regnskapet er digitalt signert
av styret.
Beholdning i bank pr.22.4.22: 1 589 734,00
Innkomne søknader om leirstøtte:
1. Framfylkingen i Oslo
2. Framfylkingen i Hedmark (Innlandet)
Om leirstøtte er Sentralstyret enige om å støtte sommerleirene med inntil 10 000 til
Oslos leir og 20 000 til Odals leir. Forskjellen ligger i at Odal inviterer til et samarbeid
med hovedorganisasjonen, det har ikke Oslo gjort. Det blir AUs oppgave å fordele
midlene og svare på søknadene.
Annen leirstøtte: AU vedtok etter forslag fra IU om å øke den individuelle støtte til CC
leir med å dekke full leiravgift 215£ pr. deltaker som tas fra vedtatt budsjett som er
avsatt til leiren. Det ble et vedtak vi gjorde da det var kort tidsfrist. Det er 26 personer
fra Framfylkingen som skal delta på Common Ground i sommer inkludert ledere for
delegasjonen.
Etter henvendelse fra Woodcraft Folk som er leirarrangør for IFM SEI leiren innstiller vi
også på å støtte en deltaker fra Latin Amerika i solidaritetsstøtte med 15.000 kr for å
kunne delta på den internasjonale leiren Common Ground.
Søknad om støtte til ungdomskurs fra Framfylkingen i Oslo og Grønli framlag.
Fylkeslaget i Oslo har søkt om å få dekket kurset med 25 tusen. Sentralstyret mener
initiativet til å få flere tilbud til ungdom og at innholdet i kurset er flott. Sentralstyret
merker seg at ungdomsutvalget ikke er invitert til samarbeid om dette ungdomskurset.
I tilfeller hvor det inngås avtaler om samarbeid med framfylkingens utvalg og
sentralstyre vil det kunne argumenteres for å gi støtte, men Framfylkingen har ikke
avsatt midler i Framfylkingens budsjett som ikke er i Framfylkingens egen regi eller
kunngjort mulighet for å søke kursstøtte Vi forutsetter samarbeid med
Ungdomsutvalget i framtidige søknader om støtte til lignende tiltak og søknaden
avslås.
På generelt grunnlag oppfordrer sentralstyret til å lage aktiviteter som er åpne for alle
og vi inviterer alle laga til å spille inn gode forslag til ungdomsaktiviteter til
ungdomsutvalget, som kan legges inn i årshjulet.
Kontingentfordeling for 2021 sendes ut snart som mulig (se vedlegg)

Vedtak:
-Revidert regnskap for 2021 godkjennes og signeres digitalt.
- Leirstøtte:
10 000 til Framfylkingen i Oslos leir
20 000 til Framfylkingen i Hedmarks leir.
Deltakeravgiften for Common Ground deltakerne dekkes av Framfylkingen, samt
reise for tre ansvarlige ledere.
-Woodcraft Folk får oversendt solidaritetsstøtte tilsvarende 15 000 kroner.
-Søknad om støtte til ungdomskurs fra Framfylkingen i Oslo og Grønli framlag avslås.
-Kontingentfordelingen godkjennes
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SAK 15/2/22.

FASTSETTELSE AV NYE RETNINGSLINJER FOR FRIFOND

Saksorientering:
Frifonds retningslinjer sier at organisasjonene skal ha egne retningslinjer for tildeling av Frifond til
lokallagene. Sist vi vedtok retningslinjer var i 2019, og er nå tid for å lage nye på grunnlag av nye
bestemmelser og rutiner fra 2022 i LNU Frifond. Våre retningslinjer skal være basert på de generelle
retningslinjer for Frifond. https://www.lnu.no/stotteordninger/frifond-organisasjon/retningslinjer/

Framfylkingens retningslinjer for søknad om Frifond-midler
LNUs retningslinjer for Frifond organisasjon er overordnet disse interne retningslinjene.
Framlag må:
1.
2.
3.
4.

være tellende
ha levert årsrapport
ha levert rapport på fjorårets midler innen frist
sende inn søknaden innen frist som blir kunngjort

Framlaga kan søke støtte til lokal aktivitet:
5. Støtten skal gå til aktivitet i regi av lokallag. Prosjekter som styrker den lokale aktiviteten og
bygger på samarbeid med fagbevegelsen har høyest prioritering.
6. Framlaga kan søke om støtte til flere aktiviteter, men kan få maks 20 000 kr per aktivitet.
Midlene kan ikke brukes til:
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Disposisjon av sentralleddet eller mellomliggende lag
Lønninger
Innsamlingsaktivitet
Bygge egenkapital
Utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet
Innkjøp av rusmidler

Rutiner og rapportering:
13. Sentralleddet må utbetale Frifondsmidler til framlaga innen 31. desember i tilsagnsåret.
Midlene må være brukt innen 31.12 kalenderåret etter tilsagnsåret.
14. Framlaga skal rapportere på bruk av midlene innen januar påfølgende år, sammen med
årsrapport for framlaga. Framlaga må levere rapporten lik malen til rapport som sendes ut.
15. Eventuelle ubrukte midler eller må betales tilbake til sentralleddet. Framlaga som ikke har
rapportert, vil få krav om tilbakebetaling av hele tilsagnet.
16. Framlaga kan sende klage til sentralstyret innen 1 måned etter vedtak. Klagen blir behandlet i
første sentralstyremøte etter klagen er mottatt.
17. Sentralleddet kan beholde inntil 5 % av årets tilskudd til administrasjonsandel.
Sentralstyret fordeler midler påfølgende styremøte etter mottak av tildelt Frifond fra LNU
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Vedtak: Retningslinjene for Frifond endres lik forslaget og godkjennes.

SAK 16/2/22.

LAGLEDERSAMLINGEN

Vi ha booket for ca. 50 stk. på Leangkollen i Asker, 26.-28 august.
Programmet begynner nå å åpenbare seg med en slags rød linje fra rasisme, sosiale ulikheter og
inkludering til en boblende idedugnad på hvordan Framfylkingen skal trekke til seg flere medlemmer
med det i bakhodet. Flere av våre ledere har meldt inn ideer og er delaktige i å gjøre samlingen aktuell
og interessant for framlagsstyrene.
Sentralstyrets time og idéer fra utvalga legges inn i programmet.
Vedtak: Tas til orientering

SAK 17/2/22

ÅRSHJUL FOR MØTER OG ARRANGEMENT

Vårens nasjonale aktiviteter
18.-20 februar Kurs om feminisme og usunne mannsroller. Tidligere medlemmer i Ungdomsutvalget:
Sebastian, Atle og Sander gjennomførte kurset på Arbeiderbevegelsens folkehøgskole. 11 deltakere og
noen elever fra skolen deltok delvis.
Lagleder/styresamling i 23. mars ble avlyst, kun 2 påmeldte innen frist
Barne- og ungdomstinget (BUT) 28. april 2022 i Oslo.

26-29 mai Barnas landsmøte på Arbeiderbevegelsens folkehøgskole
30.5-3.6 22 LO kongressen; Framfylkingen er representert som gjest og med stand
26.-28. august Lagleder/styresamling på Leangkollen hotell, Asker
Internasjonale aktiviteter:
Prosjekt i IFM SEI: «E-mpACT»
Demokratiskolen – fire deltaker og en gruppeleder
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 oppvekstsvilkåry
22.-24. April 2022 Kongress IFM SEI i Østerrike, gjennomføres digitalt
4.juli Kongress Unga Örnar, Bommersvik
IFM SEI internasjonal leir «Common Ground», England 29.7-8.8 2022
Vedtak: Årshjulet oppdateres løpende og tas ellers til orientering.
Utvalgskonferanse lørdag 23. og søndag 24.4.22
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SAK 18/2/22.

UTVALGSKONFERANSE

FELLES - UTVALGSMØTER OG FRAMDRIFT

Internasjonalt utvalg
Hadde fysisk dagsmøte i Oslo 12.mars. Utvalget driftet påmeldingen til Common Ground og sendte et
forslag om å økt tilskudd til leir for å få flere påmeldte. AU behandlet forslaget og kom fram til at
Framfylkingen kan innenfor foreslått budsjett betale leiravgiften for de påmeldte. Se sak 14 2 22
Ungdomsutvalget
har hatt møte i Oslo 19.mars med besøk på Nobels fredssenter
Barnepolitisk utvalg
Har hatt møte 28. mars med ARBEDSGRUPPA for Barnas Landsmøte og fordelt oppgaver.
Barnas 1.mai appell er tatt opp til diskusjon i utvalget og ble sendt ut til framlaga 7.april.
Organisasjonsutvalget har hatt et møte15.mars hvor det ble laget en møte- og framdriftsplan for
sakene.
- Retningslinjer for arbeidet i de sentrale utvalga i Framfylkingen:
Sentralstyret hadde en gjennomgang av forslaget til retningslinjer. Forslag til retningslinjer for
Internasjonalt utvalg og barnepolitisk utvalg er lagt fram for diskusjon.
Vedtak: Tas til orientering og videre arbeid i utvalgskonferansen denne helgen.

SAK 19/2/22

EVENTUELT

-

Neste møte i SST er lørdag 11. juni, det er digitalt, på Teams.

-

Per i går natt var det 1799 medlemmer som har betalt kontingenten sin. Det er ok, men vi står
på status quo i forhold til medlemstallet tidligere år. Påminnelse er sendt ut via HyperSys.
Innbetalingen pr. april er ikke dårlig, og vi ligger an til samme tall som i fjor, men det er
potensiale for bedre kontingenttilgang før sommeren om det jobbes litt ekstra med å få inn
kontingentene i laga.

-

Snakker om planene for 1. mai ute i laga, og samarbeide med LO i sine distrikter. Fra sentralt
hold har vi laget forslag til barnas appell og laget en plakat som skal brukes, og spres på 1. mai.

Møtet hevet klokken 15.35

