Til
Kopi til
Fra
Dato
Saksnr.

Sentralstyret
Generalsekretær, Landsstyret, Valgkomiteen, Desisjonskomitéen, ODstyret, påtroppende Sentralstyre, Arkivet
Sander Marken, sentralstyremedlem
22. juni 2020
SST15-19/20

Referat fra SST15
Her er referatet fra det 15. og siste ordinære sentralstyremøtet i
Elevorganisasjonen for perioden 19/20.
Møtetid
Møtedato
Møtested

11.00
17. juni 2020
Konferansesal 1 i 7. etg. på frivillighetshuset, og Google Hangout Meet

Til stede
Alida de Lange D’Agostino
Kristin Schultz
Birk Blekken
Sara Houge
Tor Ole Bjerkan
Martine Stavå
Sander Marken
John Victor
Ida Pollestad Brunes
Jakob Kunze
Eline Svendsen
Ola Woo Nyhus
Per Roppestad Christensen
Lykke Celine Winther-Bay

leder
nestleder
nestleder
sentralstyremedlem
sentralstyremedlem
sentralstyremedlem
sentralstyremedlem
sentralstyremedlem
sentralstyremedlem
sentralstyremedlem
sentralstyremedlem
fag- og yrkesopplæringsansvarlig
generalsekretær
valgkomiteen

delegat
delegat
delegat
delegat
delegat
delegat
delegat
delegat
delegat
delegat
delegat
delegat
observatør
observatør

leder for Operasjon Dagsverk

delegat

Ikke tilstede
Sunniva M. Roligheten

Møte
Møtet åpnes kl. 11.04
Per er ikke tilstede ved møtestart
172

Godkjenning av innkalling
Innkallingen godkjennes uten merknader

v

173

Valg av ordstyrer og referent
Alida velges til ordstyrer og Sander til referent, begge ved akklamasjon

v

174

Godkjenning av referat
Referatet fra SST14 godkjennes uten merknader

v
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175

Møte- og medievirksomhet
Alida orienterer
Møte med Udir i dag om korona-situasjonen i skolen. Kontaktmøte med
skolelederforbundet i går. Mye skjedde på mandag da rapporten om
fraværsgrensa ble offentliggjort. Vi var i mange mediehus i forbindelse med
dette, og får muligens sak i VG. Blir møte i referansegruppen for eksamen i
morgen, og det blir møte med evaluering av fagfornyelsen i den
referansegruppen i løpet av uken.

o

176

Økonomisk kvarter
o
Ola orienterer
Det har vært dialog med organisasjonssekretærene om endringer i økonomiske
retningslinjer, og det er planlagt ny fordeling av arbeid ang. EO-fond osv.
Det er jobbet med nytt digitalt regnskapsprogram, og man regner med å ha det
klart til 1. juli. Det kommer noen på visning for å se på leie av kontorlokale på
etasjen i dag.

Per ankommer møtet
Det vil bli kjøpt inn podkast utstyr og nytt kamera til kontoret så det er kart til
periodestart.
177
Budsjett 2020-2021
Denne saken behandles av Sentralstyret jf. § 1 i Midlertidig overføring av ansvar og
myndighet, vedtatt av Landsstyret den 17. april 2020.
Ola orienterer
Det åpnes for debatt og det debatteres

v

Forslag
F1
Vedta budsjettet
Sign. Ola Woo Nyhus, fag- og yrkesopplæringsansvarlig, Per Roppestad,
Christensen, generalsekretær
Votering
Det er 12 stemmeberettigede tilstede
F1
12-0-0 enstemmig vedtatt
178
Retningslinjer for EO-Fondet 2020
Denne saken behandles av Sentralstyret jf. § 1 i Midlertidig overføring av ansvar og
myndighet, vedtatt av Landsstyret den 17. april 2020.
Per orienterer
Det åpnes for debatt og det debatteres

v

John forlater midlertidig
John kommer tilbake
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Forslag
F1
Vedta de vedlagte retningslinjene for EO-fondet 2020/2021 med
eventuelle endringer
F2
Gi sentralstyret og generalsekretær redaksjonell frihet
F3
Endre punkt 3.2 til:
Det kan søkes om midler i følgende kategorier:
• Kategori E: Maksbeløp for prosjekter som har til formål å øke
elevmedbestemmelse og elevdemokrati er 25 000 kroner.
• Kategori OD: Maksbeløp for prosjekter tilknyttet Operasjon
Dagsverk sin Internasjonale Uke er 15 000 kroner.
• Kategori S: Maksbeløp for sosiale tiltak som fremmer engasjement
og samhold er 15 000 kroner.
Sign. Per Roppestad, Christensen, generalsekretær
F4
Utarbeide en veileder som skal informere om hvilke summer man skal
søke om til ulike prosjekter.
Sign: Jakob Kunze, sentralstyremedlem
F5
Endre 9.3. fra «sentralstyret» til «sentralleddet»
Sign. Per Roppestad, Christensen, generalsekretær
F6
Endre navn på Kategori «Elevrådsarbeid» til «Elevmedvirkning»
Sign. Sara Houge, sentralstyremedlem, Kristin Schultz, nestleder
F7
Endre fra «Kategori Elevrådsarbeid (EA)» Endre til «Åpen kategori (ÅK)»
Sign. Per Roppestad, Christensen, generalsekretær
F8
Endre fra «Kategori Elevrådsarbeid (EA)» Endre til «Aktivitetsmidler»
Sign. Ola Woo Nyhus, fag- og yrkesopplæringsansvarlig
Votering
Det er 12 stemmeberettigede tilstede
F3
2-10-0 Falt
F6
Falt til fordel for F7
F8
Falt til fordel for F7
F7
8-2-2 Vedtatt
F4
7-3-2 Vedtatt
F5
11-0-1 Vedtatt
F1
12-0-0 Enstemmig vedtatt
F2
12-0-0- Enstemmig vedtatt
Det tas en pause 12.18
Møtet gjenåpnes 12.23
179
Revidering av gjennomføringsstrategi for treårig hovedsatsing
Denne saken behandles av Sentralstyret jf. § 1 i Midlertidig overføring av ansvar og
myndighet, vedtatt av Landsstyret den 17. april 2020.
Tor Ole orienterer
Det åpnes for debatt og det debatteres

v

Forslag
F1
Vedta gjennomføringsstrategien for treårig hovedsatsing med eventuelle
endringer
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F2

Innvilge sentralstyret redaksjonell frihet

Forslag til Kapittel 1
F3
Nytt kulepunkt under «Organisasjonen skal» Gjennomføre verveturne i
hele landet. Verveansvarlig i sentralstyret har ansvar for organiseringen
av dette.
F4
Endre fra «Tilby dyptgående verveskoleringer ...» til «Videreutvikle
verveskoleringene på EO-skolen»
F5
Fjerne kulepunkt 2 i «Sentralstyret skal»
F6
Endre første kulepunkt under landsstyret fra «Vedta en vervestrategi som
skal gjelde for hele organisasjonen og som skal revideres minst én gang i
året» til «… skal revideres på første landsstyremøte i perioden.
Forslag til Kapittel 2
F7
Fjerne første kulepunkt
F8
Fjerne andre kulepunkt
F9
Endre tredje kulepunkt til «Aktivt følge opp og bistå fylkeslag i prosessen
med opprettelse og verving av nye lærlingråd»
F10
Endre fjerde kulepunkt til «Gjennomføre Lærlingløftet sammen med NHO
og LO
Forslag til Kapittel 3
F11
Endre kulepunkt under fylkesstyrene skal til «Tilstrebe å arrangere andre
aktiviteter for medlemsmassen når vedtektenes krav til elevforsamlinger
er oppfylt.
F12
Nytt punkt under organisasjonen skal: «Sørge for at organisasjonens
grunndokumenter er tilgjengelige på de språkformene Elevtinget har
vedtatt»
Forslag til Kapittel 5
F13
Fjerne første kulepunkt under «landsstyret skal»
F14
Nytt punkt under fylkesstyrene «Skolere lokallag i hvordan man avholder
arrangement, politisk påvirkning og daglig drift»
F15
Nytt punkt under fylkesstyrene skal «I starten av perioden sette egne mål
for opprettelse av lokallag»
Forslag til Kapittel 6
F16
Fjerne kulepunktet under «Landsstyret skal»
F17
Endre andre kulepunkt under sentralstyret skal til «… som skal koordinere
og månedlig legge planer …»
F18
Nytt punkt under sentralstyret skal: «Utarbeide en ressursbank for sosiale
medier som fylkeslag kan benytte seg av»
F19
Endre første kulepunkt under fylkesstyrene skal, til «Behandle sosiale
medier som en diskusjonssak på hvert fylkesstyremøte»
Forslag til Kapittel 7
F20 Nytt punkt under fylkesstyrene skal: «Avholde arrangement for
ungdomsskoler i fylket, der de blir kjent med organisasjonen
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F21

og hvordan de kan bli medlemmer»
Nytt punkt under fylkesstyrene skal: «Konstituere egen
ungdomsskoleansvarlig dersom dette ikke velges på årsmøtet»

Forslag til Kapittel 8
F22
Endre første kulepunkt under sentralstyret skal, til: «Evaluere
sentralstyrets arbeid med satsingen på første mandagsmøte hver måned»
Sign. Tor Ole Bjerkan, sentralstyremedlem
F15a

Nytt punkt under fylkeslagene skal i kapittel 5: I starten av perioden ta
stiling til og diskutere arbeid med opprettelse av lokallag i fylket.
Sign. Sander Marken, sentralstyremedlem

Votering
Det er 12 stemmeberettigede tilstede
F15
Falt til fordel for F15a
F15a
12-0-0 Enstemmig vedtatt
F3, F4 F5, F6 tas i blokk
F3-F6 12-0-0 Enstemmig vedtatt
F7, F8, F9, F10 tas i blokk
F7-F10 12-0-0 Enstemmig vedtatt
F11
10-0-2 Vedtatt
F12
9-3-0 Vedtatt
F13, F14 tas i blokk
F13-F14 12-0-0 Enstemmig vedtatt
F16, F17, F18, F19 tas i blokk
F16-F19 12-0-0 Enstemmig vedtatt
F20
F21
F22
F1
F2

10-1-1 Vedtatt
12-0-0 Enstemmig vedtatt
12-0-0 Enstemmig vedtatt
12-0-0 Enstemmig vedtatt
12-0-0 Enstemmig vedtatt

180
Organisasjonsutvalget
Denne saken behandles av Sentralstyret jf. § 1 i Midlertidig overføring av ansvar og
myndighet, vedtatt av Landsstyret den 17. april 2020.
Sander orienterer
Det åpnes for debatt og det debatteres

v

Martine forlater møtet midlertidig
Forslag
F1
Oversende saken Valg av Organisasjonsutvalget til det første
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landsstyremøtet i perioden 2020-2021
Sign. Sander Marken, sentralstyremedlem
Votering
Det er 11 stemmeberettigede tilstede
F1
11-0-0 Enstemmig vedtatt
Martine kommer tilbake til møtet
Birk forlater møtet
181
Mandat og sammensetning for Politisk Utvalg
Denne saken behandles av Sentralstyret jf. § 1 i Midlertidig overføring av ansvar og
myndighet, vedtatt av Landsstyret den 17. april 2020.
Jakob orienterer
Det åpnes for debatt og det debatteres

v

Forslag
F1
Vedta mandat og sammensetning for Politisk Utvalg
F2
Innvilge sentralstyret redaksjonell frihet
Sign. Jakob Kunze, sentralstyremedlem
Votering
Det er 11 stemmeberettigede tilstede
F1
11-0-0 Enstemmig vedtatt
F2
11-0-0 Enstemmig vedtatt
Kristin tar over som ordstyrer
182

Valg
Valgkomiteen orienterer

v

Valgkomiteen redegjør for Alida de Lange D’Agostino til den åpne plassen i ODstyret med bakgrunn fra EO eller annen relevant erfaring
Alida er valgt ved akklamasjon
Alida tar over som ordstyrer
183

Eventuelt
v
Alida melder opp saken «Sentralstyret 19-20 er best» (v-sak), som skal behandles
jf. Midlertidig overføring av ansvar og myndighet
Votering
Det er 11 stemmeberettigede tilstede
Melde opp saken «Sentralstyret 19-20 er best» 11-0-0 Vedtatt enstemmig
Saken er meldt opp og tildelt saksnummer 184
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184
Sentralstyret 19-20 er best
Denne saken behandles av Sentralstyret jf. § 1 i Midlertidig overføring av ansvar og
myndighet, vedtatt av Landsstyret den 17. april 2020.

v

Forslag
F1
Sentralstyret 19-20 er det beste sentralstyret
Sign. Alida de Lange D’Agostino, leder
Votering
Det er 11 stemmeberettigede tilstede
F1
11-0-0 Enstemmig vedtatt

Møtet lukkes 13.02

Tusen takk for en flott periode, med gode debatter, litt uenighet her og der, men sykt
mange bra vedtak! Er stolt over å ha sittet i dette Sentralstyret.

Oslo den 17. juni 2020
Sander Marken, sentralstyremedlem
Referent
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