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Til  Landsstyret  
Kopi til Sentralstyret, Generalsekretær, Valgkomiteen, Desisjonskomiteen, OD-styret, 

Arkivet 
Fra  Sander Marken, Sentralstyremedlem  
Dato  24. oktober 2019 
Saksnr. LS02-19/20 

Referat fra 2. Landsstyremøte 
Her er referatet fra det 2. ordinære landsstyremøtet i Elevorganisasjonen for 
perioden 19/20. 

Møtetid 18.00 
Møtedato 18. – 20. oktober 2019 
Møtested Konferansesal K1, syvende etasje, Frivillighetshuset 

Tilstede 
Simen Vorhaug Yazdan    Fylkesstyret i Akershus  Delegat  
Leo Laukvik     Fylkesstyret i Aust-Agder  Delegat 
Frida Hagen     Fylkesstyret i Buskerud  Delegat 
Harald Johansen Onseid   Fylkesstyret i Finnmark  Delegat 
Ronja Larsen     Fylkesstyret i Hedmark  Delegat 
Alvilde Hellebø    Fylkesstyret i Hordaland  Delegat 
Aslak Berntsen Husby   Fylkesstyret i Møre og Romsdal Delegat 
Miriam Mælen    Fylkesstyret i Nordland  Delegat 
Edvard Botterli Udnæs   Fylkesstyret i Oslo   Delegat 
Dana Jouhar     Fylkesstyret i Oppland  Delegat 
Sondre Undheim Lokøy   Fylkesstyret i Rogaland  Delegat 
Milli Fjæreide Cetin    Fylkesstyret i Sogn og Fjordane Delegat 
Juni Haustveit vøllestad   Fylkesstyret i Telemark  Delegat 
Isafold Danielsdottir    Fylkesstyret i Troms   Delegat 
Gabriel Aaron Normann Bruun  Fylkesstyret i Trøndelag  Delegat 
Rahman Rezai    Fylkesstyret i Vest-Agder  Delegat 
Erlend Fredriksen    Fylkesstyret i Vestfold  Delegat 
Thomas Bjørge Elton Gundersen  Fylkesstyret i Østfold  Delegat 
Alida de Lange D’Agostino   Sentralstyret    Delegat 
 
Lucy Ellinor Russell     Fylkesstyret i Akershus  Observatør 
Zhile Shen     Fylkesstyret i Aust-Agder  Observatør 
Solvår Rødstøl Ekrol    Fylkesstyret i Buskerud  Observatør 
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Felix Storaas Antonsen   Fylkesstyret i Finnmark  Observatør 
Sander Fossbakken Løkken   Fylkesstyret i Hedmark  Observatør 
Signe Margarete Krüger Birks   Fylkesstyret i Hordaland  Observatør 
Eric-Andreas Tepohe Svebakk Urke Fylkesstyret i Møre og Romsdal Observatør 
Vanessa Linjord    Fylkesstyret i Rogaland  Observatør 
Silje Osdalen Nilsen     Fylkesstyret i Telemark  Observatør 
Helena Lund Blostrupsen   Fylkesstyret i Trøndelag  Observatør 
Tomine Stien Bartha    Fylkesstyret i Vest-Agder  Observatør 
Henriette Borghov    Fylkesstyret i Østfold  Observatør 
Kristin Schultz     Sentralstyret    Observatør 
Birk Arildssønn Blekken    Sentralstyret    Observatør 
Ida Pollestad Brunes    Sentralstyret    Observatør 
Martine Stavå     Sentralstyret    Observatør 
Sander Marken    Sentralstyret    Observatør 
Eline Svendsen    Sentralstyret    Observatør 
Sara Houge     Sentralstyret    Observatør 
John Victor Nicacio Pereira   Sentralstyret    Observatør 
Tor Ole Bjerkan    Sentralstyret    Observatør 
Jakob Kunze      Sentralstyret    Observatør 
Jens Øygarden Ingebrigtsen  Sentralstyret    Observatør 
Per Roppestad Christensen   Generalsekretær   Observatør 

Live Tronstad     OD-styret     Observatør  
Bhanuja Rasiah     OD-styret     Observatør 
Vilde Maria Krogvold   OD-styret     Observatør 
Robyn Grøndahl    OD-styret     Observatør 
Jakob Øvensen Aanderaa   OD-styret     Observatør 
Sarah Solheim     Valgkomiteen   Observatør 
Gabriel Kappfjell     Valgkomiteen   Observatør 
Lykke Winter-Bay    Valgkomiteen   Observatør 
Agathe Waage     Desisjonskomiteen    Observatør 
Ragnhild Bjørkum Vassbotn  Desisjonskomiteen    Observatør 
Kasper Silkoset Syvertse   Desisjonskomiteen    Observatør 
 
Benjamin Skiaker Myrstad   Ordstyrer     Gjest  
Sunniva Roligheten     Hovedkomiteen til OD  Gjest 
Svendjar Alghasi     Hovedkomiteen til OD  Gjest 
Markus Mistereggen         Gjest 
Fredrik Ian Doak          Gjest 
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Saksliste 

Møtekonstitueringssaker 

Møtet åpnes 18.00 
 
035  Godkjenning av innkalling                                                                                         v 
 Innkallingen godkjennes uten merknader 
  
036  Valg av ordstyrer og referent                                                                                    v 
 Sentralstyret innstiller på Benjamin S. Myrstad som ordstyrer 
 Benjamin S. Myrstad er valgt ved akklamasjon 
 
 Sentralstyret innstiller på sentralstyret som referent  
 Sentralstyret er valgt ved akklamasjon 
 
037  Godkjenning av referat                                                                                               v 
 Referatet fra LS01 godkjennes uten merknader 
 
038  Godkjenning av dagsorden                                                                                       v 
 Dagsorden godkjennes med følgende merknader:  

- Fylkesbudsjettet står istedenfor besøk fra Leder i Unge Høyre 
 

 

Referatsaker 

039  Beretning fra Sentralstyret                                                                                         o 
 Alida de Lange D’Agostino, leder, orienterer 
 Det åpnes for oppklarende spørsmål. 
 Ingen oppklarende spørsmål.  
 

Forslag til dagsorden: Flytte møtestart lørdag til 10.00 
Sign. Ordstyrer  
Ingen stiller seg imot og det er godkjent.  

Permisjonssøknad:  
Søker permisjon fra og med møteslutt lørdag.  
Sign. Helena Lund Blostrupsen, observatør fra Trøndelag 
Permisjonssøknaden er innvilget.  
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040  Beretning fra Generalsekretær                                                                                  o 
 Per Roppestad Christensen, generalsekretær, orienterer 
 Det åpnes for oppklarende spørsmål. 
 Spørsmål oppklares.  
 
041   Beretning fra Operasjon Dagsverk                                                                            o 
 Jens Ø. Ingebrigtsen, OD - Leder, orienterer. 
 Det åpnes for oppklarende spørsmål. 
 Ingen oppklarende spørsmål.  
  
042  Beretning fra Fag- og yrkesopplæringsutvalget                                                       o 
 Tor Ole Bjerkan, Sentralstyremedlem, orienterer.  
 Det åpnes for oppklarende spørsmål. 
 Ingen oppklarende spørsmål.  
 
043  Beretning fra Internasjonalt utvalg                                                                            o 
 Sara Houge, Sentralstyremedlem, orienterer.  
 Det åpnes for oppklarende spørsmål. 
 Spørsmål oppklares 
 
044  Beretning fra Regionutvalget                                                                                    o 
 Tor Ole Bjerkan og Per Roppestad Christensen orienterer 
 Det åpnes for oppklarende spørsmål 
 Ingen oppklarende spørsmål.  
 
045  Beretning fra Valgkomiteen                                                                                       o 
 Gabriel Kappfjell orienterer 
 Det åpnes for oppklarende spørsmål 
 Ingen oppklarende spørsmål  
  
046  Beretning fra Desisjonskomiteen                                                                              o 
 Agathe Waage orienterer 
 Det åpnes for oppklarende spørsmål 
 Ingen oppklarende spørsmål 
 
047  Fylkeslagenes runde                                                                                                  o 
 Oppland:  

Har fått driftsstøtte, valgt fylkeskomite, hatt planleggingshelg for å planlegge 
regionalt seminar med Hedmark og begynt å planlegge stiftelsestinget.  
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Samarbeidet mye med Hedmark. 
 
Troms:  
Har hatt et nettmøte, deltatt på et tredagers seminar (Regional elevrådskonferanse), 
testet video elevrådsturne →  lagde derfor en video til dette → fungerte ganske bra 
og vil derfor se på mulighetene for å fortsette med dette, planlagt regionalt seminar 
med Finnmark som skjer neste helg, begynt med planleggingen til stiftelsesmøte, 
venter fortsatt på driftsstøtte. 
 
Hedmark: 
Fått satt ned en fylkeskomite, planlagt regionalt seminar/temadag, avholdt 
planleggingshelg med Oppland, felles fylkesstyremøter med Oppland, hatt noen 
frafall, begynt å planlagt stiftelsesmøte, snakket med DK om å ha en ODEO dag, 
sendt ut pressemeldinger på statsbudsjettdagen, holdt foredrag på to ikke-
medlemsskoler hvor den ene viste seg å være en medlemsskole. 
 
Rogaland: 
Avholdt fylkesstyremøter, Avholdt første elevforsamling  - godt oppmøte, har nå 
fullt fylkeslag, har blitt invitert til å åpne fagdagen om fagfornyelsen.  
 
Aust agder:  
Har nå begynt å avslutte elevrådsturneen, Leo har skrevet leserinnlegg og fått det 
publisert, blitt med i arbeidet om en digital skolehelsetjeneste, avholdt første 
elevforsamling med Vest Agder og har nå fylt alle plassene i FS.  
 
Buskerud:  
Har startet på elevrådsturneen - vært på de aller fleste skoler, hatt 
kontorhelg/hyttetur med Viken, satt ned fylkeskomite, avholdt første 
elevforsamling, endelig fått vedtatt budsjett. Hovedutvalgsmøte 
 
Nordland:  
Avholder første elevforsamling denne helger denne helga, lærlingråd i Nordland - 
ikke noe av enda, begynt elevrådsturneen, arrangert et fysisk FS møte sammen med 
DK.  
 
Finnmark:  
Mye jobb med fylkessammenslåing, satt ned en fylkeskomite, lagt planer for det 
stiftelsesmøte, skal avholde regionalt seminar neste helg, fylkeslaget har jobbet 
hardt med å booke ERT. 
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Østfold:  
Har i likhet med Buskerud arrangert kontorhelg med Viken, arbeidet med regionalt 
seminar, hatt to fylkeskomitemøter, satt ned arbeidsgrupper mot stiftelsesmøtet, 
var på radio på statsbudsjettdagen om psykisk helse, avholdt temadag som ble 
veldig vellykket → men en del som ikke kunne komme på grunn av en stafett, 
begynt med elevrådsturneen (litt vanskelig på grunn av få ressurser), tatt kontakt 
med ikke-medlemsskoler som får foredrag fortløpende, sak om lærerløse timer - 
sendte svar til NRK Østfold, foredrag om EO for alle elevrådskontakter ++ som gikk 
veldig bra,, FLO har besøkt mye.  
Arrangert tre fysiske møter og to på video, samt hatt et møte med Fredrikstad 
kommune om hvordan de satser på elevmedvirkning o.l.  
 
Akershus:  
Har hatt en del  fylkesstyremøter, slenger seg på Thomas og Frida om kontorhelg 
og planlegging av regional seminar/stiftelsesmøte, Elevrådsturneen går sin gang og 
ligger litt bak - men vil ordne seg, ungdomsskoleseminar neste uke, vitnemål saken 
- vennlig anmodning og ikke fått ett fullt så negativ svar, VISMA → folk får ikke opp 
fravær eller timeplaner →  sendte ut en spørreundersøkelse → 3654 svar →  får en 
sak i aftenposten om dette → skal i dialogmøte om VISMA in school.  
Sogn og Fjordane: 
Startet på elevrådsturneen, planlagt kontorhelg med Hordaland. 
 
Møre og Romsdal:  
Kontordag for første elevforsamling, avholdt første elevforsamling, 4 nye inn i 
fylkesstyret, 6 fylkesstyremøter så langt, begynt med elevrådsturneen men vært 
vanskelig på grunn av frafall, ungdomsskoleseminar neste uke.  
 
Trøndelag:  
Avholdt en planleggingshelg mot første elevforsamling, avholdt et fylkesstyremøte 
siden sist, har sammen med FYOU deltatt på lærlingkonferanse, vært med 
elevrådslederkonferanse hvor de “fikk mye plass”, avholdt elevrådsturne (besøkt 27 
skoler 60%) →  en del skoler som ikke vil ha besøk, fått gjennomført uravstemning 
på Lade USK → har nå 7 USK.  
 
Vest agder: 
Hatt noen fs møter (8 siden perioden startet), vært mye organisatorisk arbeid og lite 
politisk, avholdt første elevforsamling, begynt å planlegge stiftelsesting, har nå fullt 
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fylkesstyre, håper på plass i yrkesopplæringsnemnda, avholdt to fylkeskomitemøter, 
driftsstøtte - satt av 5000 til DK i VA, ungdata konferansen →  skal sitte i panelet.,  
 
Telemark:  
Møte med Vestfold ang. fylkessammenslåing, satt ned en fylkeskomite, et frafall, 
avholdt elevrådsturne, vært litt i media. 
 
Vestfold:  
Begynt å planlegge sammenslåingen, satt ned fylkeskomite, ikke hatt så mange fs 
møter (lite behov), avholdt elevrådsturne, prøvd å komme litt ut i media →  
pressemeldingene kom ikke ut fordi de var for lite lokalt.  

  
048  Landsstyrets egne time                                                                                              d 
 Se vedlegg: 2019-2020 LS02 048 Landsstyrets egne time Referat                                                                                            
 
049  Beretningsdebatt                                                                                                        d 
 Det åpnes for debatt og det debatteres 

Sentralstyret får ros for arbeidet før og under SBD. - følte det var god 
kommunikasjon.  
Sentralstyret får ros for arbeidet med nettsiden.  
Gensek får ros for rask utbetaling.  
Ønske om et enda klarere EOfond skjema, men positive til et nettskjema, men det 
har vært en del forvirringer 
Alida besøker gjerne arrangement - Alida får ros for dette 
Den viktigste posisjonen sst kan ha er når de besøker fylkene. 
Vanskelig å finne ut hva det for eksempel koster å bli medlem i EO - gjerne gjøre det 
enklere å finne denne informasjonen.  - Uklart om EO fondet om hvor mye man kan 
søker, også litt uklare svar fra sentralt ang. EO fondet.  
Valgkomiteen snakker litt om det å reise rundt for å være valgkomiteen, 
begrunnelser for hvorfor de ikke har kunnet møte opp. Deler bekymringen om VK i 
fylkene. Kan være vanskelig å finne mennesker til å sitte i VK. VK nasjonalt har ikke 
ansvar for VK i fylkene, men vi deler et felles ansvar for et godt VK arbeid.  
Tror det er viktig med en skikkelig skolering, ikke bare digitalt. Nasjonalt må hjelpe 
til. 
Skolering på EO skolen: Snakket om at det skal publiseres rundt årsmøte tider - men 
hva med rundt stiftelsestider?  
 

Møte lukkes for dagen kl. 20.56. 
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Møtet åpnes kl. 10.00 den 19.10.2019 
 
Organisasjonens tilstand v/ Kristin, nestleder. 
 
Orientering om arbeid rundt valgprosessen i OD v/ DK-gruppa i OD-styret. 

Øvrige saker 

050  Status Elevtinget                                                                                                        o 
Per, generalsekretær og Kristin, nestleder orienterer. 
Det åpnes for oppklarende spørsmål.  
Oppklarende spørsmål stilles og besvares. 
 

051   Innkalling til Elevtinget                                                                                               v 
Per, generalsekretær, orienterer. 
Det åpnes for oppklarende spørsmål. Det er ingen oppklarende spørsmål. 
Det åpnes for debatt og det debatteres. 
Det debatteres særlig hvorvidt noen fylkers vinterferie vil påvirke delegatantallet. 
Debatten lukkes. 

 
Forslag 
F1 Elevtinget 2020 skal finne sted på Thon Hotel Congress Gardermoen/Thon 

Hotel Oslo Airport i perioden 2.-6. mars 2020. 
Sign.  Sentralstyret 
 
Votering 
Det er 19 stemmeberettigede i salen. 
F1  Enstemmig vedtatt 
 

052  Hovedavtalen for elever                                                                                           d 
Birk, nestleder, orienterer.  
Det åpnes for oppklarende spørsmål. 
Oppklarende spørsmål stilles og besvares. 
Det åpnes for debatt. Det debatteres blant annet navnet på hovedavtalen, å ha 
“testskoler” og hvordan førsteutkastet skal se ut. Debatten lukkes. 
 

Endring i dagsorden: 
Flytte “Presentasjon av retningslinjer for lokallag” v/ Regionutvalget til nå. 
Sign. Ordstyrerbordet 
Ingen stiller seg imot, og det er endret 
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Presentasjon av retningslinjer for lokallag” v/ Regionutvalget 
 
054  Innstilling til Elevtinget: Valg av protokollunderskrivere                                           v 

Jakob, sentralstyremedlem, orienterer.  
Det åpnes for oppklarende spørsmål. Det er ingen oppklarende spørsmål. 
 
Forslag 
F1 Landsstyret innstiller på Sander Marken og Tor Ole Bjerkan som 

protokollunderskrivere til Elevtinget 2020. 
Sign. Sentralstyret 
 
Votering 
Det er 19 stemmeberettigede i salen. 
F1 Enstemmig vedtatt 
 

057  Valg av Politisk utvalg                                                                                               v 
Jakob, sentralstyremedlem, orienterer og redegjør for sentralstyrets innstilling. 
Det åpnes for oppklarende spørsmål. Oppklarende spørsmål besvares. 
 
Valg 
Det er 19 stemmeberettigede i salen. 
 
Jakob Kunze er innstilt til plassen fra sentralstyret. 
Birk Blekken stiller  
Jakob holder sin valgtale.  
Birk holder sin valgtale 

Permisjonssøknad: 
Søker permisjon fra lørdag kveld for å rekke et fly hjem lørdag morgen.  
Sign. Miriam Mælen, Elevorganisasjonen i Nordland 
Søknaden innvilges. 
 

Endring i dagsorden. 
Endre sak 053 Status Treårig hovedsatsing fra en orienteringssak til en diskusjonssak. 
Sign. Sentralstyret 
Ingen stiller seg imot, og det er endret 
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Jakob er valgt 
 
Kristil Schultz er innstilt til plassen fra sentralstyret med sekretærfunksjon. 
Det finnes ingen andre kandidater og Kristin er valgt ved akklamasjon. 
 
Edvard Botterli Udnæs er innstilt til plassen fra landsstyret. 
Det finnes andre kandidater og Edvard er valgt ved akklamasjon. 
 
Jo Sigurd Barlien er innstilt til plassen fra fylkesstyrene. 
Det finnes ingen andre kandidater og Jo Sigurd er valgt ved akklamasjon. 
 
Daniel Karlsen er innstilt til en av to plasser til elever eller lærlinger som hverken 
innehar eller hat innehatt tillitsverv i organisasjonen. 
Det finnes ingen andre kandidater og Daniel Karlsen er valgt ved akklamasjon. 
 
Ane Karoline Barbosa Costa er innstilt til en av to plasser til elever eller lærlinger 
som hverken innehar eller hatt innehatt tillitsverv i organisasjonen. 
Det finnes ingen andre kandidater og Ane Karoline er valgt ved akklamasjon. 
 
Olav Roligheten Eftedal er innstilt til en av to plasser med bakgrunn fra partipolitiske 
barne- og ungdomsorganisasjoner. 
Det finnes ingen andre kandidater og Olav er valgt ved akklamasjon. 
 
Sindre Kristiansen er innstilt til en av to plasser med bakgrunn fra partipolitiske 
barne- og ungdomsorganisasjoner. 
Merjem Muratovic stiller 
Jakob Kunze holder den innstilte kandidatens tale 
Jakob Kunze holder den benkende kandidatens tale 
Sindre er valgt. 

 
Møtet lukkes midlertidig 13:30 
Møtet fortsetter 15:00 
 
Fylkesbudsjetter v/ Birk, nestleder. 
 
055  Revisjon av standardøkonomiske retningslinjer for fylkeslag             v  

Harald, fylkesleder i Elevorganisasjonen i Finnmark, orienterer.  
Det åpnes for oppklarende spørsmål.  
Oppklarende spørsmål stilles og blir besvart. 
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Det åpnes for debatt og det debatteres. 
Det debatteres særlig om generalsekretær skal få en frist.  

 
Forslag 
F1 Legge til avsnitt under punkt 2.3: “Reiseregninger og utleggsskjema som skal 

betales av Elevorganisasjonens fylkeslag skal etter de mottas av 
sentralleddet og behandles og sendes videre til leder og økonomiansvarlig i 
fylket for godkjenning innen 20 virkedager. 

Sign.  Harald Onseid 
 
F2  Legge til avsnitt under punkt 5.9: “I tilfeller ved mangelfull dokumentasjon vil 

fristen nevnt i punkt 2.3 utsettes med den tilsvarende tiden det tar innen 
mangelfull dokumentasjon sendes inn. 

Sign.  Harald Onseid 
 
F3 Legge til avsnitt under punkt 6.7: “I tilfeller ved mangelfull dokumentasjon vil 

fristen nevnt i punkt 2.3 utsettes med den tilsvarende tiden det tar innen 
mangelfull dokumentasjon sendes inn. 

Sign.  Harald Onseid 
 
F4  Stryke “ferje” under punkt 5.4. 
Sign.  Aslak B. Husby 
Vedtatt 

 
 Votering 

Det er 19 stemmeberettigede i salen. 
F1 Vedtatt  
F2 Vedtatt 
F3 Vedtatt 
F4 Vedtatt 

 
 

 
067  Revisjon av økonomiske retningslinjer for Elevorganisasjonen         v 

Permisjonssøknad: 
Søker permisjon for å dra på TV2 da H og AP vil innføre mer videoovervåkning i skolen.  
Sign. Edvard Udnæs, Elevorganisasjonen i Oslo 
Søknaden innvilges. 
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Harald, fylkesleder i Elevorganisasjonen i Finnmark, orienterer.  
Det åpnes for oppklarende spørsmål.  
Det finnes ingen oppklarende spørsmål. 
Det åpnes for debatt og det debatteres.  
Det debatteres særlig F4, bærekraftig reise og bærekraftig engasjement. 

 
 Forslag 

F1  Legge til punkt 5.12: “Ved reiser med total reisetid på over fem (5) timer kan 
generalsekretær vedta å dekke diettgodtgjørelse på inntil 200 kr dersom 
reisen inkludert diettgodtgjørelsen sammenlagt er billigere enn gunstigere 
reisevei. Kravet om diettgodtgjørelse følger reglene under punkt 6. Refusjon 
av utlegg, men kan føres inn i reiseregningsskjemaet.” 

Sign.  Harald Onseid, Elevorganisasjonen i Finnmark 
 
F2 Sentralstyret innvilges frihet til å endre rekkefølgen av punktene. 
Sign.  Harald Onseid, Elevorganisasjonen i Finnmark 
 
F3 Stryke “ferje” under punkt 5.4. 
Sign.  Aslak B. Husby, Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 
 
F4 Nytt punkt under “5. Refusjon av reise”. “All reise til Landsstyremøter skal

 være miljøvennlige. Dette gjelder for reiseruter på under 10 timer fra 
reisestart til møtestart. Å ikke benytte seg av miljøvennlig reise på 
strekningene det gjelder vil føre til at reiseregningen ikke blir utbetalt.” 

Sign.  Aslak B. Husby,  Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 
 
F5 Stryk under punkt 5.4: “Bilde av tripteller før og etter reise må legges ved for 

å få dekket reisen.’’ 
Sign.  Aslak B. Husby, Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 
 
F6 Legge til i F4, Dette gjelder selv om det ikke er billigste reisevei.  
Sign.  Aslak B. Husby, Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 
 
F7 Legge til i F4. Tilbakereise skal også være miljøvennlig med 10 timers reisevei 

fra møteslutt til hjemkomst. 
Sign.  Aslak B. Husby, Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 
 
 
Votering 
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Det er 18 stemmeberettigede tilstede  
F1 Falt 
F2 Vedtatt 
F3 Vedtatt 
F4 Falt 
F5 Falt 
F6 Vedtatt 

 F7 Falt 
 

 
056  Revisjon av vervestrategien                                                                                       v 

Tor Ole, sentralstyremedlem, orienterer.  
Det åpnes for oppklarende spørsmål. 
Det åpnes for debatt. 
 
Forslag 
F1 Flytte punkt 3 under fylkesstyrene “kan” til fylkesstyrene “skal”. 
Sign.  Sentralstyret 
 
F2 Nytt punkt: Fylkesstyrene skal samarbeide med fylkeskommunen i 

opprettelse av lærlingråd. 
Sign.  Sentralstyret 
 
F3 Nytt punkt: Fylkesstyrene kan avholde arrangementer for ikke-medlemmer. 
Sign.  Sentralstyret 
 
F4 Flytte punkt 1 i fylkeslagene “skal” til fylkeslagene “kan”. 
Sign.  Sentralstyret 
 
F5 Sentralstyret skal løfte diskusjonen rundt verving ved fylkesbesøk. 
Sign.  Sentralstyret 
 
F6 Det skal vedtas en ny vervestrategi på periodens 6. landsstyremøte. 
Sign.  Sentralstyret 

Permisjonssøknad: 
Søker permisjon grunnet sykdom. 
Sign. Dana Jouhar, fra Elevorganisasjonen i Oppland 
Godkjent 
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Votering 
Det er 18 stemmeberettigede tilstede  
F1 Vedtatt 
F2 Vedtatt 
F3 Vedtatt 
F4 Vedtatt 
F5 Vedtatt 
F6 Vedtatt 
 

058  Godkjenning av regnskap og økonomisk ansvarsfritak                                            v 
Saken er oversendt til ELS01 

 
 

 

 

 

 
059  Status EO-Fondet                                                                                                      o  

Permisjonssøknad 
Søker permisjon for å rekke flyet hjem. 
Sign. Harald Onseid, fra fylkesstyret i Finnmark 
Søknaden innvilges. 

Forslag til dagsorden: 
Flytte møtestart søndag til kl 10:00.  
Sign. Harald Onseid, fra fylkesstyret i Finnmark 
Forslaget falt 

Forslag til dagsorden: 
Flytte møtestart søndag til kl 10:00.  
Sign. Harald Onseid, fra fylkesstyret i Finnmark 
Forslaget falt 

Forslag til dagsorden: 
Flytte sak 053 til lørdag. 
Sign. Vanessa Linjord, Elevorganisasjonen i Rogaland 
Forslaget falt 
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Per, generalsekretær, orienterer. 
Det åpnes for oppklarende spørsmål.  
Det finnes ingen oppklarende spørsmål. 

 
062  Mandat og sammensetning av Organisasjonsutvalget                                            v 

Frida, fylkesleder i Elevorganisasjonen i Buskerud, og Edvard, fylkesleder i 
Elevorganisasjonen i Oslo orienterer. 
Det åpnes for oppklarende spørsmål.  
Oppklarende spørsmål besvares. 
Det åpnes for debatt og det debatteres. 

 
Forslag 
F1 Landsstyret vedtar “Mandat og sammensetning for Organisasjonsutvalget” 

med eventuelle endringer. 
Sign.  Saksbehandlere  
 
F2 Sentralstyret får redaksjonell frihet. 
Sign.  Saksbehandlere 
 
F3 Sentralstyret skal søke prosjektstøtte til organisasjonsutvalgets arbeid. 
Sign.  Saksbehandlere 
 
F4  Tilleggsforslag til mandat under punkt 2: Utvalget skal se på de økonomiske 

strukturene i organisasjonen. 
Sign.  Simen Yazdan, Elevorganisasjonen i Akershus 
 
F5  Endre hele sammensetningen til:  

“To (2) plasser til noen med relevant erfaring som ikke har eller har hatt 
tillitsverv i Elevorganisasjonen 
Tre (3) plasser til noen med relevant erfaring som ikke har tillitsverv i 
Elevorganisasjonen 
En (1) plass til sekretær uten stemmerett” 

Sign.  Frida Hagen, Elevorganisasjonen i Buskerud 
 
F6 Endre hele sammensetningen til:  

“To (2) plasser til noen med relevant erfaring som ikke har eller har hatt 
tillitsverv i Elevorganisasjonen 
En (1) fra sentralleddet for perioden 2020-2021 
En (1) fra landsstyret 
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To (2) åpne plasser til elever uten tillitsverv 
En (1) plass til tidligere sentralt tillitsvalgt” 

Sign.  Frida Hagen, Elevorganisasjonen i Buskerud 
 
F7 Fjerne: «og andre relevante problemstillinger» fra punkt 2 i mandatet.  
Sign.  Sentralstyret 
 
F8 Gjennomgående stryke "2020-2021" i sammensetningen 
Sign.  Thomas Gundersen, Elevorganisasjonen i Østfold 
 
F9 Legge til i mandat: "Utvalget settes ned på Landsstyrets 6. ordinære 

landsstyremøte" 
Sign.  Thomas Gundersen, Elevorganisasjonen i Østfold 
 
F10 Legge til under Sammensetning: «Én (1) elev i ungdomsskole uten tillitsverv» 
Sign.  Simen Yazdan, Elevorganisasjonen i Akershus 
 
F11 Gjennomgående stryke "for perioden 2020-2021"  
Sign.  Thomas Gundersen, Elevorganisasjonen i Østfold 
 
F12 Gjennomgående legge til i sammensetning før hvert organisasjonsledd 

nevnes: "påtroppende"  
Sign.  Thomas Gundersen, Elevorganisasjonen i Østfold 
 
F13 Stryke Forslag F8 
Sign.  Thomas Gundersen, Elevorganisasjonen i Østfold 
 
F14 Legge til F6: «Én (1) elev i ungdomsskole uten tillitsverv» 
Sign.  Simen Yazdan og Lucy Russell, Elevorganisasjonen i Akershus 
 
F15 Legge til F5: «Én (1) elev i ungdomsskole uten tillitsverv» 
Sign.  Simen Yazdan og Lucy Russell, Elevorganisasjonen i Akershus 
 
F16 Gjennomgående legge til i sammensetning før sentralleddet/-styret nevnes: 

"påtroppende"  
Sign.  Thomas Gundersen, Elevorganisasjonen i Østfold 
 
F17 Stryke: F12 
Sign. Thomas Gundersen, Elevorganisasjonen i Østfold 
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 Votering 

Det er 18 stemmeberettigede i salen. 
 F1 Vedtatt   
 F2 Vedtatt   
 F3 Vedtatt   
 F4 Vedtatt   
 F5 Falt   
 F6 Vedtatt   
 F7 Vedtatt   
 F8 Trukket av forslagsstiller 
 F9 Ivaretatt 
 F10 Vedtatt   
 F11 Falt 
 F12 Trukket av forslagsstiller 
 F13 Ivaretatt 
 F14 Vedtatt   
 F15 Vedtatt   
 F16 Falt 
 F17 Ivaretatt 
  
 
Valgkomiteen offentliggjør sin innstilling til toårsvervet i desisjonskomiteen, og toårsvervet 
i valgkomiteen. 
 
Møtet lukkes for dagen kl. 19.35. 
Møtet åpnes for dagen kl. 11:04 den 20.10.2019 
 
053  Status Treårig Hovedsatsning                                                                                   d 

Tor Ole, sentralstyremedlem, orienterer. 
Det åpnes for oppklarende spørsmål.  
Det finnes ingen oppklarende spørsmål. 
Det åpnes for debatt og det debatteres. 

 
060  Valg av elevtingsforberedende komiteer                                                                   v 

Eline, sentralstyremedlem, og Jakob, sentralstyremedlem, orienterer. 
Det åpnes for oppklarende spørsmål. Det finnes ingen oppklarende spørsmål. 
 
Valg 
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Det er 16 stemmeberettigede i salen. 
 
Forberedende komité for politikk: 
Birk Blekken er innstilt til plassen fra sentralstyret uten stemmerett 
Birk Blekken er valgt ved akklamasjon 
 
Ola Nyhus er innstilt til plassen fra sentralstyret med sekretærfunksjon uten 
stemmerett 
Ola Nyhus er valgt ved akklamasjon 
 
Aslak Berntsen Husby er innstilt til plassen fra Landsstyret 
Aslak Berntsen Husby er valgt ved akklamasjon 
 
Alva Sunde Gjersøe er innstilt til plassen fra fylkesstyrene 
Alva Sunde Gjersøe er valgt ved akklamasjon 
 
Daniel Karlsen er innstilt til plassen for elev på videregående skole uten tillitsverv 
Ibrahim Iqbal stiller 
Jakob Kunze holder den innstilte kandidatens tale 
Jakob Kunze holder den benkende kandidatens tale 
Daniel Karlsen er valgt.  
 
Amalie Bloemheuvel Taksdal er innstilt til plassen for elev på ungdomsskole uten 
tillitsverv 
Thelma Hvidsten Hem stiller 
Eline holder den innstilte kandidatens tale  
Eline holder den benkende kandidatens tale 
Thelma Hvidsten Hem er valgt. 
 
Marie Pedersen er innstilt til plassen for yrkesfagselev 
Marie Pedersen er valgt ved akklamasjon 
 
Ole Kristian Lona Moa er innstilt til plassen for lærling 
Ole Kristian Lona Moa er valgt ved akklamasjon 

 
Forberedende komité for vedtekter: 
Kristin Schultz er innstilt til plassen fra sentralstyret uten stemmerett 
Kristin Schultz er valgt ved akklamasjon 
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Sander Marken er innstilt til plassen fra sentralstyret med sekretærfunksjon uten 
stemmerett 
Sander Marken er valgt ved akklamasjon 
 
Thomas Bjørge Elton Gundersen er innstilt til plassen fra Landsstyret 
Thomas Bjørge Elton Gundersen er valgt ved akklamasjon 
 
Rikke Lien på plassen er innstilt til fylkesstyrene 
Rikke Lien er valgt ved akklamasjon 
 
Christian Aavitsland er innstilt til plassen for elev på medlemsskole uten tillitsverv 
Christian Aavitsland er valgt ved akklamasjon 
 
Kim-André Stenberg er innstilt til plassen for yrkesfagselev eller lærling 
Kim-André Stenberg er valgt ved akklamasjon 
 
Sandra Butoyi er innstilt til plassen for en med tillitsverv i Operasjon Dagsverk 
Shirin Vindstad stiller 
Eline leser den innstilte kandidatens tale  
Eline leser den benkende kandidatens tale 
Sandra Butoyi er valgt. 
 
Forberedende komité for arbeidsprogram: 
Martine Stavå er innstilt til plassen fra sentralstyret uten stemmerett 
Martine Stavå er valgt ved akklamasjon 
 
Sara Houge er innstilt til plassen fra sentralstyret med sekretærfunksjon uten 
stemmerett 
Sara er valgt ved akklamasjon 
 
Odin Hovland Stahlsberg er innstilt til plassen fra Landsstyret 
Odin er valgt ved akklamasjon 
 
Renate Børstad Jakobsen er innstilt til plassen fra fylkesstyrene 
Renate Børstad Jakobsen er valgt ved akklamasjon. 
 
Aurora Mittun Kvilekval er innstilt til plassen for elev på ungdomsskole uten 
tillitsverv 
Aurora Mittun Kvilekval er valgt ved akklamasjon. 
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Julie Matre Stople er innstilt til plassen for elev på videregående skole uten 
tillitsverv 
Julie Matre Stople er valgt ved akklamasjon 
 
Rebeka Eninga er innstilt til plassen for yrkesfagselev eller lærling 
Rebeka Eninga er valgt ved akklamasjon 
 
Tobias Dahle er innstilt til plassen for en med tillitsverv i Operasjon Dagsverk 
Shirin Vindstad stiller 
Jakob leser den innstilte kandidatens tale  
Jakob leser den benkende kandidatens tale 
Tobias Dahle er valgt. 
 

063  Nasjonal strategi for lærlingråd                                                                                 v  
Tor Ole, sentralstyremedlem, og deler av fag- og yrkesopplæringsutvalget, Signe og 
Alvilde, orienterer. 
Det åpnes for oppklarende spørsmål.  
Oppklarendes spørsmål stilles og besvares. 
Det åpnes for debatt og det debatteres. 
Det debatteres særlig hvordan FYOU kan være tilstede for fylkene i arbeidet mot 
opprettelse av lærlingråd i fylkene. 
 
Forslag 
F1 Vedta den vedlagte nasjonale strategien for lærlingråd 
Sign.  Fag- og yrkesopplæringsutvalget 

 
F2 Innvilge FYOU redaksjonell endringsfrihet 
Sign.  Fag- og yrkesopplæringsutvalget 
 
F3 Vedta den vedlagte nasjonale strategien for lærlingråd 
Sign.  Sentralstyret 
 
F4 Innvilge FYOU redaksjonell endringsfrihet 
Sign.  Sentralstyret 
 
F5 Endre punkt 2.3 i strategien til “FYOU skal bli orientert om forslag til mandat 

og sammensetning av råd som fremmes av Elevorganisasjonen” 
Sign.  Sentralstyret 
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F6 Under punkt 2. Mandat og Sammensetning. Nytt punkt: "FYOU skal lage 

maler til mandat og sammensetning" 
Sign.  Aslak B. Husby, Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 
 
F7 FYOU skal utforme mal til demokratisk valgreglement for lærlingråd 
Sign.  Simen Yazdan og Gabriel Bruun, Elevorganisasjonen i Akershus og 

Elevorganisasjonen i Trøndelag 
 
F8 Legg til nytt punkt under kap. 1.0: "1.4 Lærlingråd skal oppfordres til å melde 

seg inn i Elevorganisasjonen." 
Sign.  Thomas Gundersen, Elevorganisasjonen i Østfold 
 
Votering 
F1 Vedtatt 
F2 Vedtatt 
F3 Vedtatt 
F4 Vedtatt 
F5 Vedtatt 
F6 Vedtatt 
F7 Vedtatt 
F8  Vedtatt 

 
061   Evaluering av skolestartpakken                                                                                 d 

Martine, Sander og Sara fra sentralstyret orienterer. 
Det åpnes for oppklarende spørsmål. Det finnes ingen oppklarende spørsmål. 
Det åpnes for debatt. Det debatteres særlig hvorvidt skolestartpakken når alle 
elevene på skolene, og innholdet i selve pakken. 

 
 
 

Forslag til dagsorden: 
10 minutters pause etter sak 061. 
Sign. Aslak B. Husby, Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 
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064  ODEO forhold                                                                                                           d  

Leo, fylkesleder i Aust-Agder, orienterer. 
Det åpnes for oppklarende spørsmål.  
Det finnes ingen oppklarende spørsmål. 
Det åpnes for debatt og det debatteres.  
Det reflekteres særlig mye hvordan samarbeidet mellom DK og FS kan bli bedre, 
bedre samkjøring med tanke på arrangementer og seminarer og gjensidig respekt 
for de ulike organene. 

 
065  Valg                                                                                                                            v  

Valgkomiteen redegjør for sin innstilling 
 

Lykke Celine Winther Bay er innstilt til toårsvervet i valgkomiteen. 
Lykke Celine Winther Bay er valgt ved akklamasjon 
 
Lykke trer ut av sitt ettårsverv i valgkomiteen, og dette er åpent til valg.  
 
Markus Mistereggen er innstilt til ettårsvervet i valgkomiteen 
Markus Mistereggen er valgt ved akklamasjon. 
 
Fredrick Ian Doak er innstilt til toårsvervet i desisjonskomiteen. 
Fredrick Ian Doak er valgt ved akklamasjon. 

 
066  Eventuelt 
 Det er ikke meldt opp noen saker til eventuelt 
   
Møtet lukkes 13:36     
                                                                                                         

Møtekritikk 

Under debatten om miljøvennlig reise ble det kommentert på messenger, uprofesjonelt og 
ukult mens debatten pågår.  

Søknad om talerett: 
Det søkes om talerett for Sunniva Roligheten og Svendjar Alghasi. 
Sign. Sentralstyret 
Innvilget 
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Alltid en fra SST på huset dersom møtet er på K1, så LS slipper å stå ute og vente lenge. 
Hyggelig helg, god stemning i landsstyret. Mange i LS er flinke til å lage memes, men 
ordbruken i debattene kan til tider være litt drøyt. 
Dårlig debattkultur med tanke på replikker. Ofte blir det brukt hersketeknikker, og bør alle i 
landsstyret huske på under debatten at ikke er greit. Personangrep er heller ikke greit både 
i memes eller replikker/innlegg. 
Vanskelig å komme seg til LS-hytten, mtp flere fremkomstmidler. 
Avsporing i saker grunnet nye forslag til vedtak. Oppfordrer heller til å ta opp nye saker til 
neste LS. 
Dårlig valg-kultur, mye pcer og telefoner oppe, folk chattet, filmet og snakket med 
hverandre under votering. Dette er ikke greit, og bør slåes hardt ned på.  
Dårlig debattkultur, ikke greit å henge ut enkeltmennesker. 
Koselig helg, men enig i at debattkulturen har vært dårlig. Landsstyret burde forholde seg 
saklige. Folk skal ikke hetses under debattene. 
Hyggelig helg, gledes til julebord i desember.  
Hele LS må gjerne sove på hytten for kos og samhold. 
Den gamle hytten var bedre enn denne helgens. 
Folk er vennlige og imøtekommende. 
Debattkulturen har vært dårlig som kan hindre nye på LS å ta ordet, men debattene har 
ofte vært givende likevel. 
Alt i alt et fint landsstyremøte, gleder seg til at det vedtatte blir tatt ut i live. 
Håper de neste landsstyremøtene inneholder saklige debatter, uten dårlig debattkultur og 
kompis-replikker 
Gjerne holde en redegjørelse for alle kandidatene, selv ved akklamasjon i saken valg. 
Landsstyret er fylkesstyrenes forbilde, og bør huske på dette under debatter.  
Fylkesstyrene burde også få innkallinger til LS på E-post. 
Skryt til SST for nettsiden, LS02 siden var kul og funket bra. Mye av det tekniske rundt LS 
har vært bra denne gangen. Fint å få samla alle linkene til ting på ett sted. 
Kartleggingen til VK var uoversiktlig med tanke på endringer i dagsorden, man skulle 
gjerne fått bedre og tydeligere informasjon fra VK. Gleder seg til LS03 <33 
Veldig fint landsstyremøte, gleder seg til neste gang, lært mye. 
Gjerne flere pauser. De som snorker veldig høyt kan sove i et annet rom :( 
Gode debatter, mye spenstig innhold, god debattkultur. Chatten kan forbedres, kan legges 
vekk i valg. Nye hytta er god, og vil gjerne ha den til neste LS. Bedre opplegg på selve 
hytta. 
Gøy og lærerikt, debattantene gjentok seg selv ofte. 
Dagsorden burde fortløpende blitt oppdatert på nettsiden med endringer. Blekka og 
navneskilt var smud. 
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Mange har tegnet seg, og mange gode debatter. Mange har vart veldig lenge, og 
debattkulturen kan bli bedre, mtp gjensidig respekt.  
Diskusjonen burde tas i ringen og ikke på chat. 
Debattkultur er viktig - LS er valgt av elevene ved tillit. Stemmene i rommet under LS 
representerer nesten 180 000 elever, så man burde huske på hva Landsstyret skal være før 
man tegner seg til innlegg/replikk. 
Flere burde møte opp på sosialt.  
SST har kost seg masse, både i møter, pauser og under måltider. 
 
 
Oslo, 20. oktober 2019 
Sara Houge og Martine Stavå 
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