Framfylkingen, LOs barne- og familieorganisasjon

Protokoll for sentralstyremøte nr. 3/ 2022
Lørdag 11. juni 10.00-13.00, på Teams
Til stede: Ali Malick, Ammyl Barrameda, Atle Hartz-Nilsen, Birgitte Kalvik, Enoch Cephas, Hillevi Sofie Tovik,
Knut Einar Ilseng, Malene Siikavuopio, May-Helen Nilsen, Nora Malick og Åsta Rohmann.
Meldt forfall: Kristin Sæther og Tonje Tovik
Ikke møtt: Karolina Sofie Berg, Petter Lundström og Tor Engevik
Møteleder, May-Helen Nilsen, holdt opprop og ba alle som var til stede på sentralstyremøtet si litt om hvordan
det stod til med dem og status i laget sitt.

SAKER
Saksnummer/møtenummer/år

SAK 21/3/22.

Vedtak:
SAK 22/3/22

Vedtak:
SAK23/3/22

GODKJENNING AV INKALLING OG SAKSAGENDA

Innkalling og saksagenda godkjennes
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 23.04. 22

Protokollen fra 23.04.22 er godkjent
ORIENTERINGER FRA ADMINISTRASJONEN

HMS saker: Det er ingen saker til orientering
Orienteringer fra aktivitet i administrasjonen:
• Saeed skal representere Framfylkingen på Em-pAct prosjektets kick-off og pre-camp
Common Ground i mai, men fikk avslag på visum fra UK. Vi klagde på vedtaket og søkte på
nytt og 24.5 fikk han godkjent, fikk reist til London på IFM SEI prosjektene.
• Sommerferie: adm. Har utgangspunktet ferie i juli, men i år jobber vi litt i juli pga. leirer så
detaljene om hvilke uker er ikke på helt på plass. Det ser ut til at kontoret allikevel kan
kunngjøre at vi ikke er der i juli.
• AUF ved generalsekretær Sindre Lysø tok kontakt med forespørsel om et samarbeid. De vil
gjerne at vi starter et framlag som kan ivareta veldig unge politisk interesserte ungdom de
har som medlemmer, som de selv ikke har et godt alderstilpasset tilbud til. Tonje har drøftet
ideen med dem og forslår at vi kan videreutvikle ideen (kanskje lage en pilot) om et politisk
framlag for ungdom. Fra Framfylkingens side er det viktig at det er et partipolitisk uavhengig
framlag.
• Framlagsnytt 6/22 er sendt ut
• UMM 1/22 trykket 25.5 og sendt medlemmene 27.5.22
• Generalsekretæren har skrevet et presseinnlegg som motsvar til Tusenfryd og deres forsøk
på ny praksis med ekspresspass
• Frifond: Dato for mottak er ikke klar, men adm. kunngjør midler straks det er klart fra LNU.
• Kurland framlag feirer 50 årsdagen på lørdag 11.6.
Vedtak: Tas til orientering med følgende tillegg:
* Ungdomsutvalget vil også bidra inn i prosjektet med nytt lag.
* Invitasjon må gå ut til alle ungdomspartier
* Formålsparagrafen vår vil stå, det er da opp til ungdommene å forholde seg til vedtekter og
verdigrunnlaget vårt om de blir med.
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SAK 24/3/22.

•

ØKONOMI

Regnskap pr. 1. kvartal

Vedtak: Regnskapet tas til orientering.

SAK25/3/22

KONTINGENTSITUASJONEN

Saksorientering: Kontingentsituasjonen pr 3.6.5. er at 2036 av 2615 medlemmer har betalt årets
kontingent og vi har dermed 579 ubetalte pr. nå. (ca. 375 av de er u.26 år). Vi er på grensen til å ha
for lite medlemmer under 26 år til å kunne motta statstilskudd pr. i dag.
Det er kritisk at vi ligger tett opp til 50% over/under så her må mange trå til for å få en bedre balanse.
- Om vi hadde fått inn de kontingenter som mangler av støttegivende (altså ikke voksne) hadde
problemet vært løst for i år, men vi bør også snakke om hvordan vi kan bli en mer robust barne- og
ungdomsorganisasjon og allikevel ha familier som grunnstamme. Hva kan sentralstyret gjøre som et
tiltak akkurat nå, og hvilken langsiktig strategi kan vi enes om?
Forslag og debatt:
Sentralstyret ved fadderne ringer og snakker med framlaga om at de må ta bedre grep og ta direkte
kontakt med sine medlemmer. Problem at det ofte er hele familien som melder seg inn, og da ofte to
voksne og ett eller to barn, noe som ikke bedrer aldersbalansen. Et forslag er at vi bør se på den
svenske modellen hvor de voksne/ foreldrene er med, men ikke er registrert som medlemmer. Eller
at bare en foresatt meldes inn, men begge kan delta. På Fagforbundets hjemmeside står det at
Framfylkingen er LOs ungdomsorganisasjon, det må vi få endret på, så ikke vi presenteres med
feilinformasjon, vi er en barne- og familieorganisasjon. Vi bør gå inn i tettere samarbeid med
Fagforbundet rundt i regionene, og finne arenaer hvor vi kan jobbe sammen med dem, og være et
tilbud til deres medlemmer og deres familier. Kontingentsituasjonen er en viktig problemstilling, noe
vi må løse, og derfor tar vi dette opp under lagleder- og styresamlingen i august også. Vi må
konkretisere og lage en handlingsplan.
Vedtak: Sentralstyret ved fadderne ringer og snakker med framlaga om at de må ta grep, og at
Lokallaget selv tar direkte kontakt med sine medlemmer for å oppfordre til å betale kontingenten sin.

SAK 26/3/22.

ICAN

Saksorientering ved Åsta Rohmann:
Framfylkingen er partner i ICAN og deltok på Partnermøte 31.5.22.
Forbud mot atomvåpen har stor støtte i Norge på individnivå, men også blant partier og
organisasjoner. Den økonomiske situasjonen i ICAN er dårlig på grunn av kutt i støtte. Så dårlig at det
er risiko for at ICAN Norge må legges ned dersom det ikke kommer mer penger. Det er 100 000 igjen
for i år. Dette er fordi UD har gitt avslag til ICANs søknad om pengestøtte (ikke at det ikke er penger,
de har 15 millioner, hvorav bare 9.3 millioner ble delt ut). Norsk folkehjelp fikk også avslag da de
skulle ha prosjekter for å støtte forbudet mot atomvåpen. Svaret fra UD er at arbeidet er imot
utenrikspolitiske interesser, og de vil derfor ikke støtte dette.
Framfylkingen vil påvirke regjeringen til å støtte ICAN i de kanaler vi har mulighet til. Først og fremst
skrive en oppfordring med bakgrunn i menneskers rettighet til frie liv. Noe atomvåpentrusselen ikke
gir rom for dersom trusselen øker og ikke ICAN anerkjennes av den norske regjering og storting ved
at de signere forbudet mot atomvåpen. Vi vil be om at den økonomiske støtten gjenopptas.
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Internasjonalt utvalg er bekymret for at ICAN ikke vil få tilstrekkelig støtte i år og ønsker at
sentralstyret behandler et forslag om økonomisk støtte i den akutte situasjonen.
Selv om det ikke er nok, kan Framfylkingen i den økonomiske situasjonen vi er i akkurat nå gjøre et
unntak å støtte ICAN med noe midler på inntil 30 000.
Vedtak: Framfylkingen anerkjenner ICANs viktige arbeid i Norge og det akutte behov for støtte. På
bakgrunn av det bevilger sentralstyret 30 000 fra Framfylkingen som et engangsbeløp.
Internasjonalt utvalg følger opp arbeidet videre i partnersamarbeidet.
SAK 27/3/22.

LAGLEDERSAMLINGEN

Vi har booket plass for ca. 50 deltakere på Leangkollen i Asker, 26.-28 august. Sentralstyret bør stille,
og vi må ha påmelding fra dere i dag.
Programmet begynner nå å åpenbare seg med en slags rød linje fra rasisme, sosiale ulikheter og
inkludering, til en boblende idedugnad om 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. Sentralstyremøtes time og ideer fra utvalga.
10. juni var frist for påmelding: Gansdalen har meldt på 2, Oteren har sagt de vil melde på 4. Kurland
har meldt på tre, Modum har meldt på to, Odal har meldt at de kommer.
Kan faddere og kontaktpersonene ta en ringerunde for å sikre deltakelse fra flere lag. Styrene bør
sende minst to styremedlemmer til lagledersamlingen.
Vedtak: De fleste i sentralstyret som skal delta på lagledersamlingen. Fadderne kontakter lagene sine
og minner om at de bør melde på minst to fra sine styrer. Påmeldingsfristen er overskredet så
påmeldingene må på plass i løpet av få dager.

SAK 28/3/22.

UTVALGSARBEIDET

Utvalgskonferansen: evaluering
Utvalgsmøter og framdrift med muntlige rapporter fra utvalgslederne:
Internasjonalt utvalg
Internasjonale prosjekter: ICAN og IFM SEI følges opp. Common Ground kan bli fruktbart for utvalget.
Åsta: Saeed har vært i England på planlegging og startfasen av prosjekter vi har bundet oss til, for å få
litt mer oversikt over prosjektene. Noen av prosjektene i IFM-SEI kan være litt uoversiktlige når de
komme bare over e-post, så det er fint å ha en som er rett på. Så Saeed var med på pre-camp for
Common Ground, og Em-pAct som er et prosjekt vi nå har fått deltagere til. Det er også lagt ut på
sentralstyresiden vår. Det er altså sikret nå og det er vi veldig fornøy med. Vi har hatt møte med
leirkomiteen, de som reiser til Common Ground og er reiseledere, og vi skal ha et møte til.

Ungdomsutvalget
Bidro på Barnas landsmøte med egen workshop med redesign, og fire fra UU er representert på
Demokratiskolen.
Referat fra Demokratiskolen så langt: Så er Demokratiskolen i gang. Så langt har vi vært i Finland og
Danmark. Finland var veldig bra, vi fikk mye ut av programmet og jobbet godt, og ble kjent med
mange. I Danmark bla det litt halvveis, mye som skjedde. Litt uheldige ting som skjedde underveis,
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noe som er rapportert tilbake. Første gang jeg har opplevd et krasj i verdier. Vi fra Norge var veldig
bevisst våre verdier og sto støtt i dem. Skapte litt utrygghet blant deltakerne. Håper dette ikke skjer
igjen, men vi fikk ordnet opp i det, så det løste seg. Tror ikke lederne i Danmark klarte å
kommunisere like bra som de i Finland. Neste gang er det i Norge, det gleder vi oss veldig til, det blir
nok bedre organisert. Ungdomsutvalget skal være med og hjelpe til å arrangere det.
Ungdomsutvalget deltok på BUT med tre representanter 18.4.22: Enoch, Karolina og jeg (Nora) var
med på Barne- og ungdomstinget i april. Der fikk vi vist fram Framfylkingen godt, vi gikk i t-skjortene
våre. Vi snakket med veldig mange, og det var veldig positivt.
Nora: Vi lagde på det forrige sentralstyremøtet et slags årshjul over hva vi skal gjøre og hva vi skal
jobbe med og ønsker å fokusere på. Vi har lagt ut litt på Instagram og skal bli litt flinkere til det, må
bare få litt kontroll på hvem som skal gjøre hva. Vi har planlagt et nytt møte rett over sommeren, vi
skal ha et prosjekt, en samling i løpet av høsten. Det skal vi begynne å jobbe med nå snart. Vi deltok
på barnas landsmøte og det gikk veldig fint, tilbakemelding fra de ungdommene som jobbet under
barnas landsmøte er gode, de følte at alt gikk som det skulle der.
Vår skal være med i Changemakers of tomorrow nå i juni, det blir veldig spennende. Så vi i
ungdomsutvalget er mye rundt og det er veldig gøy at vi får tilgang til så mange bra prosjekter og får
være med på mye spennende.

Barnepolitisk utvalg
Arbeidsgruppa for Barnas Landsmøte holder sitt evalueringsmøte 16. juni. Der vil vi gjennomgå
protokollen fra barnas landsmøte og evalueringene fra både deltagerne og arbeidsgruppa, og disse
vil være viktige verktøy i det videre arbeidet.
Vi har fått mange gode tilbakemeldinger. Sentralstyret får mer informasjon etter arbeidsgruppas
evaluering på neste sst møte.
Viktig at vi fikk gjennomført barnas landsmøte siden det var et landsmøtevedtak. Det ble et
kjempebra arrangement, flotte dager. Barna jobbet godt og var involvert. Veldig mange gode krefter
der som gjorde sitt for at alle skulle få et godt opphold. Barna arbeidet godt og tok sin rettmessige
plass, det tydeliggjorde at dette var barnas møte og ikke de voksnes arena. Ungdomsutvalget, både
det forrige og det nåværende, gjorde en kjempeinnsats, uten dem hadde ikke barnas landsmøte latt
seg gjennomføre. Tror dette blir en snakkis i frammen, og det trenger vi nå, et boost hos de unge,
noe som kan skape ytterligere engasjement og få flere aktivt med.
Uttalelser om fattigdom og om stemmerett for 16 åringer er under arbeid.
Organisasjonsutvalget
På agendaen nå står varslingsrutiner, «grunnmuren» vedtekter, eget framlag for ungdom med
politisk engasjement med mer.
May-Helen: Utvalget har fast møte første tirsdag hver måned. Nå jobber vi med varslingsrutinene og
varslingsutvalgets rolle, og hvordan varsler skal håndteres. Samtlige i utvalget har gjennomført et
kurs i regi av LNU, som også brukes som utgangspunkt for varslingsrutinene. Det ligger mye bra i de
kursdokumentene. Anbefaler alle i sentralstyret å gå inn på LNU og lese det som ligger der, mye bra
der. Har begynt å implementere dette inn i Trygg, jobber også med å få inn dette med
hersketeknikker inn i Trygg-dokumentet. Det er også laget en plan over de vedtakene som ble fattet
på landsmøtet, og satt det i et system med prioritering av sakene. Høsten vil også dreie seg om å
begynne å arbeide med landsmøtet som kommer til sommeren igjen, så det er viktig å få satt det
arbeidet i gang til høsten. Rekruttering og medlemsvekst, et gjennomgående tema for
organisasjonen. Organisasjonsutvalget jobber på vegne av sentralstyret, så det er sentralstyret som
gir oppgavene. Sentralstyret må kanskje bli litt flinkere til å bruke organisasjonsutvalget, ikke glem at
vi har ressurser der ute, utvalg som kan jobbe med flere ting.
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Knut-Einar: Grunnmuren. For å ha det dynamiske må vi ha det statiske. Forberede eventuelle
justeringer, endringer og forslag til nye vedtekter.
Vedtak: Utvalgenes rapporteringer tas til orientering.

SAK 29/3/22

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.
Utvalgskonferanse lørdag 23. og søndag 24.4 22 på Sørmarka

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» oppstart 23.mai
Pre- camp for Common Ground leiren – Saeed deltok på begge for Framfylkingen.
IFM SEI prosjekt (navn?) I Barcelona tid? Vår, Nora og Saeed reiser.
Demokratiskolen – fire deltaker og en gruppeleder
6.-8. mai i Danmark, sosiale medier og fake news
2.-4. september i Norge, miljø og klima Karolina
28.-30. oktober i Sverige, økonomisk likhet og barns oppvekstsvilkår
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 for øvrig til orientering.
SAK 30/3/22

EVENTUELT

Ingen saker til eventuelt
Sentralstyremøtet hevet klokken 11.50

