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Til  Sentralstyret  
Kopi til Generalsekretær, Landsstyret, Valgkomiteen, Desisjonskomitéen, OD-

styret, påtroppende Sentralstyre, Arkivet 
Fra  Sander Marken, sentralstyremedlem  
Dato  29. mai 2020 
Saksnr. SST13-19/20 

Referat fra SST13 
Her er referatet fra det 13. ordinære sentralstyremøtet i Elevorganisasjonen for 
perioden 19/20. 

Møtetid 10.00 
Møtedato 29. mai 2020 
Møtested Store møterom i 4. etg. på frivillighetshuset, og Google Hangout Meet 

Til stede 
Alida de Lange D’Agostino   leder     delegat 
Kristin Schultz    nestleder    delegat 
Birk Blekken     nestleder    delegat 
Sara Houge     sentralstyremedlem   delegat 
Martine Stavå     sentralstyremedlem   delegat 
Sander Marken    sentralstyremedlem   delegat 
Tor Ole Bjerkan    sentralstyremedlem   delegat 
John Victor     sentralstyremedlem   delegat 
Ida Pollestad Brunes    sentralstyremedlem   delegat 
Jakob Kunze     sentralstyremedlem   delegat 
Eline Svendsen    sentralstyremedlem   delegat 
Ola Woo Nyhus     fag- og yrkesopplæringsansvarlig delegat 
Sunniva M. Roligheten    leder for Operasjon Dagsverk delegat 
Per Roppestad Christensen   generalsekretær   observatør 
 
Fredrick Ian Doak    desisjonskomitéen    observatør 
Markus Mistereggen    valgkomiteen    observatør 

Møte 

Møtet åpnes kl. 10.04 
Sunniva er ikke tilstede ved møtestart 
 
152 Godkjenning av innkalling v 
 Innkallingen godkjennes uten merknader 
 
153 Valg av ordstyrer og referent v 
 Alida velges til ordstyrer og Sander til referent, begge ved akklamasjon  
 
154 Godkjenning av referat  v 
 Referatet fra SST12 godkjennes uten merknader 
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155 Møte- og medievirksomhet o 
Alida og Kristin orienterer 
Vi har vært på nyhetsmorgen om hjemmeundervisning. Korona er fortsatt det 
store temaet. Vi har hatt noen telefonmøter om skoler som vil stenge tidlig, og 
skal få en sak i dagsavisen senere om dette. Det har vært kontaktmøte med UDIR 
og det planlegges med UDF, Norsk lektorlag, skolenes landsforbund og flere.  

 
Sunniva ankommer møtet kl. 10.06 
 
156 Økonomisk kvarter o 
 Generalsekretær orienterer  
 Ikke mye er endret siden sist uke.  

Vi skal kjøpe nye kontorstoler og andre greier, så vi får bruke litt penger, men vi 
går fortsatt stort i overskudd.   

 
157 Avtale med Berg Hansen v 
Denne saken behandles av Sentralstyret jf. § 1 i Midlertidig overføring av ansvar og 
myndighet, vedtatt av Landsstyret den 17. april 2020. 

 
Saksbehandlere orienterer 
Det åpnes for debatt og det debatteres 
 
Det diskuteres rundt bruken av Berg-Hansen som byrå til nå, og hvorfor det ikke 
har vært brukt. Det vises bl.a. til at forskuddsordningen vår er mye billigere og 
relativt lett for generalsekretær å administrere.  
Forskuddsordningen er ikke mye brukt. Mange mener det er fordi den er 
kronglete og legger opp til at man må vite om reisen i lang tid før.  
 
Å bruke kredittkort i istedenfor løftes som en god løsning, og diskuteres.  
 
Sander løfter at det er kritikkverdig at man i forkant av å si opp avtalen ikke har 
vært i dialog med Berg-Hansen om nye muligheter eller andre tilbud i en 
eventuell videreført avtale. Flere stiller seg bak dette. 
Det nevnes også at saken virker mer som en haste-si opp sak, istedenfor å se på 
mulighetene for andre løsninger og tilbud. 

 
Kristin forlater møtet kl. 10.39 
 

Forslag 
F1  Elevorganisasjonen skal si opp sin samarbeidsavtale med reisebyrået 

Berg-Hansen. 
F2  Elevorganisasjonen skal si opp sin reisekonto hos Diners Club som 

betalingsmåte for reiser som er bestilt gjennom systemet til reisebyrået 
Berg-Hansen. 

Sign.  Saksbehandler 
F3 Elevorganisasjonen skal se på muligheter for å inngå en avtale med et 

annet reisebyrå. 
Sign.  Birk Blekken, sentralstyremedlem 
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Kristin kommer tilbake til møtet kl. 10.43 

 
Votering 
Det er 13 stemmeberettigede tilstede  
F1 11-0-2 Vedtatt 
F2 11-0-2 Vedtatt 
F3 7-3-3 Vedtatt 

 
158 Revidering av OD-styrets mandat v 
Denne saken behandles av Sentralstyret jf. § 1 i Midlertidig overføring av ansvar og 
myndighet, vedtatt av Landsstyret den 17. april 2020. 
  
 Sunniva orienterer  
  
 Saken oversendes til et annet Sentralstyremøte 
 
Sunniva forlater møtet kl. 10.49 
 
159 Valg   v 
Denne saken behandles av Sentralstyret jf. § 1 i Midlertidig overføring av ansvar og 
myndighet, vedtatt av Landsstyret den 17. april 2020. 
  
 Saksbehandler orienterer 
 
 Valgkomiteen innstiller på Ida Pollestad Brunes til ettårsvervet til Valgkomiteen 
 Ida velges ved akklamasjon 
 
 Valgkomiteen innstiller på Tor Ole Bjerkan til ettårsvervet i Desisjonskomiteen 
 Valgt ved akklamasjon 
 
160 Eventuelt 
 Det meldes ikke opp noen saker til eventuelt  
 
 
Møtet lukkes kl. 10.51 
 
Oslo den 29. mai 2020 
 
Sander Marken, sentralstyremedlem 
Referent 
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