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Til  Landsstyret  
Kopi til Sentralstyret, Generalsekretær, Valgkomiteen, Desisjonskomiteen,  

OD-styret, Arkivet 
Fra  Sander Marken, sentralstyremedlem  
Dato  13. mars 2020  
Saksnr. LS05-19/20 

Referat fra LS05 
Her er referatet fra det 5. ordinære landsstyremøtet i Elevorganisasjonen for 
perioden 19/20. 

Møtetid 18.00 
Møtedato 29. februar – 1. mars 2020 
Møtested Konferansesal K1, syvende etasje, Frivillighetshuset 

Tilstede 
Alida de Lange D’Agostino  Elevorganisasjonen           Delegat 
Leo Laukvik    Fylkesstyret i Agder           Delegat 
Frida Anine Hagen   Fylkesstyret i Viken            Delegat 
Harald Johansen Onseid  Fylkesstyret i Troms og Finnmark         Delegat 
Ronja Larsen    Fylkesstyret i Innlandet          Delegat 
Sanne Lauritsen Torsvik  Fylkesstyret i Vestland           Delegat 
Aslak Berntsen Husby  Fylkesstyret i Møre og Romsdal        Delegat 
Alf Henrik Henriksen   Fylkesstyret i Nordland          Delegat 
Edvard Botterli Udnæs  Fylkesstyret i Oslo            Delegat 
Sondre Undheim Lokøy  Fylkesstyret i Rogaland          Delegat 
Gabriel Normann Bruun  Fylkesstyret i Trøndelag           Delegat 
Odin Hovland Stahlsberg  Fylkesstyret i Vestfold og Telemark        Delegat 
 
Beate Bjella     Fylkesstyret i Viken              Observatør 
Hege Lilletrøen Langseth   Fylkesstyret i Innlandet             Observatør 
Mildrid Waagan Iversen   Fylkesstyret i Møre og Romsdal                Observatør 
Jo Sigurd Barlien    Fylkesstyret i Trøndelag                              Observatør 
Silje Nilsen     Fylkesstyret i Vestfold og Telemark        Observatør 
Jens Flakstad Vold    Fylkesstyret i Vestland                                 Observatør 
Rahman Rezai    Fylkesstyret i Agder                                      Observatør 
Peder Kachel Nordland   Fylkesstyret i Nordland                                Observatør 
Hana Mulalic    Fylkesstyret i Oslo                                         Observatør 
 
Birk Arildssønn Blekken  Sentralstyret             Observatør 
Kristin Schultz   Sentralstyret               Observatør 
Sara Houge    Sentralstyret               Observatør 
Martine Stavå    Sentralstyret               Observatør 
Sander Marken   Sentralstyret               Observatør 
Tor Ole Bjerkan   Sentralstyret               Observatør 
Ida Pollestad Brunes   Sentralstyret               Observatør 
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Eline Ingeborg Svendsen  Sentralstyret               Observatør 
Jakob Christoph Kaspar Kunze Sentralstyret               Observatør 
John Victor Nicacio Pereira  Sentralstyret               Observatør 
Ola Nyhus    Sentralstyret               Observatør 
 
Per Roppestad Christensen  Generalsekretær              Observatør 
Anna Handal Hellesnes  Desisjonskomitéen              Observatør 
Fredrick Ian Doak   Desisjonskomitéen              Observatør 
Sarah Solheim   Valgkomitéen              Observatør 
Sofie Sundberg   Valgkomitéen              Observatør 
Markus Mistereggen   Valgkomitéen              Observatør 
Sandra Butoyi   OD-styret               Observatør 
 
Rahman Chaudhry   Ordstyrer               Gjest 
Martin Gukild    Ordstyrer              Gjest 
Mats Brecke                    Gjest 

Møte 
Møtet åpnes kl. 13.00 den 29.02.2020 
 
137 Godkjenning av innkalling v  
 Innkallingen godkjennes med følgende merknader. 

- Sak 161 Politisk Utvalgs Sluttrapport er en d-sak. 
- Sak 154 Orientering fra sekretariatet er trukket av saksbehandler  
- Sak 156 Beredskap i skolen er trukket av saksbehandlere 
- Sak 158 Opplæringslovutvalget sin NOU er trukket av saksbehandler 
- Sak 166 Revidering av lokallagsplattformen er lagt til på sakslisten 

 
138 Valg av ordstyrer og referent v  

Sentralstyret innstiller på Rahman Chaudhry og Martin Gukild som ordstyrer, og 
Sandra Butoyi og sentralstyret som referent. Begge velges ved akklamasjon. 

 
139 Godkjenning av referat v 
 Referatet godkjennes uten merknader.  
 
140 Godkjenning av dagsorden v 
 Dagsorden godkjennes med følgende merknader: 
 Desisjonskomiteens beretning flyttes til før Sentralstyrets beretning. 
 Sak 166 er “Revidering av Lokallagsplattformen”. 
 
149 Beretning fra Desisjonskomiteen o 
 Fredrick Ian Doak, desisjonskomitemedlem, orienterer.  
 Det åpnes for oppklarende spørsmål.  
 Oppklarende spørsmål besvares. 
 
141 Beretning fra Sentralstyret o 
 Alida de Lange D’Agostino, leder, orienterer. 
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 Det åpnes for oppklarende spørsmål. 
 Spørsmål oppklares. 
 
143 Beretning fra Operasjon Dagsverk o 
 Jens Øygarden Ingebrigtsen, OD-leder, orienterer. 
 Det åpnes for oppklarende spørsmål. 
 Ingen oppklarende spørsmål. 
 
142 Beretning fra Generalsekretær o 
 Per Roppestad Christensen, generalsekretær, orienterer.  
 Det åpnes for oppklarende spørsmål. 
 Spørsmål oppklares.  
 
144 Beretning fra Fag- og yrkesopplæringsutvalget o 
 Ola Nyhus og Tor-Ole Bjerkan orienterer. 
 Det åpnes for oppklarende spørsmål. 
 Spørsmål oppklares. 
 
145 Beretning fra Internasjonalt utvalg o 
 Sara Houge, sentralstyremedlem, orienterer.  
 Det åpnes for oppklarende spørsmål.  
 Spørsmål oppklares.  
 
146 Beretning fra Regional utvalget o 
  Tor-Ole Bjerkan, sentralstyremedlem, orienterer. 
 Det åpnes for oppklarende spørsmål.  
 Ingen oppklarende spørsmål. 
 
147 Beretning fra Politisk utvalg o 

Jo-Sigurd Barlien, utvalgsmedlem, orienterer. 
Det åpnes for oppklarende spørsmål.  
Oppklarende spørsmål besvares. 

 
148 Beretning fra Valgkomiteen o 
 Sofie Sundberg, valgkomitémedlem, orienterer.   
 Det åpnes for oppklarende spørsmål.  
 Ingen oppklarende spørsmål. 
 
150 Fylkeslagenes runde o 

Trøndelag: Arbeider mobilisering mot årsmøtet. Har sendt brev til foresatte og 
kontaktet deltagere til Elevtinget. Deltatt på KS-toppmøtet og gitt innspill til 
fylkestinget om psykisk helse. Sendt innspill til hovedutvalget i Trøndelag på 
spørsmål de har fått. 
 
Vestland: Avlyste Elevtingsforbrendende, da en ikke fikk lokaler og fylket har 
ulike ferieuker. Arbeidet med å skape godt bånd på Elevtingsbenken. Skal holde 
foredrag på en skole, deltatt på en podkast og holdt foredrag for UV. 
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Vestfold og Telemark: Arbeidet mye administrativ og arbeidet mot årsmøtet. 
Fokus på å styrke grunnarbeidet. Arrangerte Elevforsamling med 
Elevtingsforbredende opplegg. I kontakt med en journalist som vil snakke om 
rusproblematikken blant ungdommer i fylket.  
 
Rogaland: Arrangert Elevtingsforbredende seminar. Deltatt på møtet om 
læreplanen og i dialog med opplæringsutvalget i fylket. Deltatt på møte om 
læringsråd og arbeider mot årsmøtet. Ble oppringt av en avis om lærerløse timer 
og fritt skolevalg. Fått vervet en skole tilbake. 
 
Innlandet: Hatt ett fylkesstyremøte og skoleringsdag for fylkesstyret. Hadde 
idemyldring om årsmøtet. Arrangert Elevtingsforbredende og deltatt på 
panelsamtale. Ordnett blekke til Innlandet-bekken og deltatt på møte med 
Ungdata. Startet med rettighetskampanjen som skal ut på sosiale medier.  
 
Nordland: Arrangert Elevtingsforbredende seminar og skal sende ut 
ungdomsskoleavis. Planlegger årsmøtet og skal i samtale med fylkeskommunen. 
Problemer med lokaler til seminar, men skal fremover få låne alle videregående 
skolene gratis. Slitt med vedtaksdyktighet. Får gratis merch og vervet Nordlands 
læringsråd. 
 
Viken: God kontakt med NRK. Arrangerte Elevtingsforbredende, og det gikk 
greit. Venter faktura fra seminaret. Arbeider mot årsmøtet og beregner ca. 300 
mennesker. Koser seg med nytt fylkeslag.  
 
Møre og Romsdal: Hatt fylkesstyremøter og Elevtingsforberedende seminar. 
Fylkeskommunen har lagt ned en del skoler og linjetilbud, til tross for at de har 
gått kraftig i overskudd. Fylkeskommunen regnet med å gå 32 millioner i 
underskudd, men regnet feil og går heller 320 millioner i overskudd. Fylkesstyret 
arbeider med å reversere dette.  
 
Agder: Arrangert Elevtingsforbredende. Det gikk ganske greit. Det var få 
påmeldte, og fylkesstyret besvarer spørsmål om Elevtinget. Hatt 
fylkesstyremøter og sendt brev til fylkeskommunen om læringsråd. 
Fylkesordføreren har vært positiv til dette tidligere. Vært i media om fritak fra 
gymundervisning. 
 
Troms og Finnmark: Vært på konferanse i Tromsø og utdanningsmessen. 
Forandret merchen sin. Deltok på elevrådskonferansen og ungdommenes 
fylkesting - med stemmerett. Arrangerte Elevtingsforbredende seminar. Vært 
aktiv på sosiale medier. Vervet en skole. 
 
Oslo: Avholdt Elevtingsforbredende seminar. Lokallagene avholder forsamlinger 
og verver. På onsdag skal inntaksutvalget legge frem sin sluttrapport, og 
fylkesstyret forbereder seg til dette. Ser frem til Elevtinget. 

 
Det tas pause fra 14:25 
Møtet gjenopptas 14:35 
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151 Landsstyrets egne time d 
 Alle unntatt Landsstyret med deres observatører går ut av møtesalen. 
 Se eget vedlegg. 
 
152 Beretningsdebatt d 
 Beretningsdebatten åpnes. 
 

Det kommer frem at betaling av reiseregning og utlegg er treigt. Det kommer 
frem at det har vært ferie, og at kontoret har arbeidet på spreng for å ta tak i 
dette.  

 
 Debatten lukkes. 
 
161  Politisk utvalg sin sluttrapport d 
 Jakob Kunze, sentralstyremedlem, orienterer. 
 Det åpnes for oppklarende spørsmål. Oppklarende spørsmål besvares. 
  
 Det åpnes for debatt. 
 

Det kommer frem at det er utfordrende å drive med politikk. Ofte er det 
vanskelig å skolere fylkesstyret, og at fylkesstyremedlemmer undervurderer 
egne evner.  
 
Det kommer frem at organisatorisk arbeid er viktig for å oppnå god 
medlemskontakt. Det er viktig å se sammenhengen mellom politisk og 
organisatorisk. En kan ikke gjøre det ene uten det andre. Viktig å huske at det er 
ildsjeler som ønsker å jobbe organisatorisk.  
 
Fylkessekretær eller region sekretær kan være en uvurderlig ressurs for å lette 
på det organisatoriske arbeidet. 

 
 Debatten lukkes.  
 
166 Revidering av lokallagsplattformen v 
 Tor Ole Bjerkan, sentralstyremedlem, orienterer. 
 Det åpnes for oppklarende spørsmål. Ingen oppklarende spørsmål. 
 
 Det åpnes for debatt. Det debatteres. Debatten lukkes.  
 
 Forslag 
 F1 Vedta lokallagsplattformen med eventuelle endringer 
 Sign. Regionutvalget 

 
Votering 

 F1 Enstemmig vedtatt 
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159  Suppleringsinnstilling av redaksjonskomité v 
Eline Svendsen, sentralstyremedlem, orienterer. 
Det åpnes for oppklarende spørsmål.  
Ingen oppklarende spørsmål 

 
Forslag 
F1 Plassen for ungdomsskoleelev uten tillitsverv i Elevorganisasjonen eller 

Operasjon dagsverk foreslås lukket. 
Sign. Eline Svendsen, sentralstyremedlem 
 
Votering 
F1 Vedtatt innstilt 

 
Møtet lukkes for dagen kl. 19:56 den 29.02.2020 
Møtet åpnes for dagen kl. 10.00 den 01.03.2020 
 
157  Sosiale medier i fylkene  d 

Ida Pollestad Brunes, sentralstyremedlem, John Victor Nicacio Pereira, 
sentralstyremedlem, orienterer. 
Det åpnes for oppklarende spørsmål. 
Ingen oppklarende spørsmål. 

 
Det åpnes for debatt. 
 
Oppfølging burde skje direkte og ikke gjennom FLO. Det burde være mer 
grunnleggende sosiale medier skolering, slik at sosiale medie ansvarlig kan lage 
innhold selv. Ikke alle har vært klar over at det har vært sosiale medier 
oppfølging. Det burde vært kontakt med fylkesleder også, ikke kun sosiale medie 
ansvarlig. Etter fylkestinget har det kommet en del nye, og det burde være en 
bedre ordning for å skolere tillitsvalgte som kommer etter nasjonale seminarene. 
Det kommer frem at en kan få skolering gjennom EO-skolen. Det burde være 
mer konkret skolering i det praktiske. 
 
Det burde være stimulert en interesse for å skape og dele ting på sosiale medier. 
Fylkesleder burde være bedre trent i SoMe-arbeid, og fokusere på å engasjere 
hele fylkesstyret i SoMe-arbeid. Veldig mange har ikke hørt om eller husker 
bestillingsskjemaet, da det har vært lite profilert.   
 
Nasjonalt burde bli bedre på å synliggjøre den lokale aktiviteter. Bred aktivitet er 
viktig for å løfte SoMe-arbeidet. Skape debatt er viktig, men kan slå feil an på 
Facebook.  
 
Debatten lukkes. 

 
160  Attestering for tillitsverv i Elevorganisasjonen  d 

Harald Onseid, Elevorganisasjonen i Troms og Finnmark, orienterer. 
Det åpnes for oppklarende spørsmål. 
Ingen oppklarende spørsmål. 
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Det åpnes for debatt. 
 
Fylkesleder og FLO bør kunne attestere. Det kommer innspill på at en kan se på 
Brønnøysund og referater for å dokumentere tidligere tillitsvalgte. Personlig 
attest er viktig, slik at en får frem hva den tillitsvalgte har gjort. Det er gunstig å 
attestere etter at perioden er ferdig, slik at de som blir valgt på nytt får en ny 
attest. Det kan være problematisk hvis en ikke har noe positivt å komme med. 
Det er lurt å arkivere attestene sentralt. En kan ta inspirasjon fra Operasjon 
Dagsverk, der sentralt sender attest til alle i OD-Norge. En ide er å gi 
avtroppende attest på overlapp. 
 
Debatten lukkes. 

 
162  Orientering fra forberedende komiteer o 
 
 Forberedende komite for politikk 
 Birk Blekken, nestleder, orienterer. 
 Ingen oppklarende spørsmål. 
 
 Forberedende komite for arbeidsprogram 
 Martine Stavå, sentralstyremedlem, orienterer.  
 Ingen oppklarende spørsmål. 
 
 Forberedende komite for vedtekter 
 Sander Marken, sentralstyremedlem, orienterer. 
 Oppklarende spørsmål besvares. 
 
Det tas pause fra 12:15 
Møtet gjenopptas 12:25. 
 
155 Landsstyrets rolle på Elevtinget d 

Per Roppestad Christensen, generalsekretær, orienterer. 
Det åpnes for oppklarende spørsmål. 
Ingen oppklarende spørsmål. 
 
Det åpnes for debatt. Det debatteres. Debatten lukkes. 

 
153  Orientering om Elevtinget 2020  o 

Per Roppestad Christensen, generalsekretær, orienterer. 
Det åpnes for oppklarende spørsmål. 
Spørsmål oppklares. 

 
163 Presentasjon av innstilling til leder og generalsekretær  o 

Valgkomiteen orienterer. 
 
Valgkomitéen har valgt å innstille på Kristin Schultz som leder og Ola Nyhus som 
generalsekretær for perioden 2020.  
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164 Valg   v 
 Saken utgår 
 
165 Eventuelt   
 Det meldes ikke opp noen saker til eventuelt 
 
Møtet lukkes kl. 13:44 den 01.03.2020 
 
 
Oslo, 1. mars 2020  
 
 
Med vennlig hilsen 
Sara Houge og Sandra Butoyi 
Referenter 
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