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Til  Sentralstyret  
Kopi til Generalsekretær, Landsstyret, Valgkomiteen, Desisjonskomiteen,  
  OD-styret, Arkivet, alle@elev.no 
Fra  Thomas Bjørge Elton Gundersen, Sentralstyremedlem 
Dato  10.09.20  
Saksnr. LS01-20/21 

Referat fra 1. Landstyremøte 
Her er referatet fra det 1. ordinære Landsstyretmøtet i Elevorganisasjonen for perioden 
2020/2021  

Møtetid 18.00 
Møtedato 28. august – 30. August 2020 
Møtested Tøyen skole, Hagegata 19, 0577 Oslo 

Tilstede 

Kristin Schultz    Sentralstyret      Delegat 
Hege Lilletrøen Langseth   Fylkesstyret i Innlandet   Delegat 
Aslak Berntsen Husby   Fylkesstyret i Møre og Romsdal  Delegat 
Hana Mulalic      Fylkesstyret i Oslo    Delegat 
Eirik Walør Fagertun    Fylkesstyret i Troms og Finnmark  Delegat 
Helena Lund Blostrupsen   Fylkesstyret i Trøndelag   Delegat 
 
Mikal Thorstensen    Interrimstyret i Agder   Observatør 
Sondre Undheim Lokøy   Interrimstyret i Rogaland   Observatør 
Nicolai Næss-Kjennvold   Interrimstyret i Vestfold og Telemark Observatør 
Marie Løviknes    Interrimstyret i Vestland   Observatør 
 
Edvard Botterli Udnæs   Sentralstyret       Observatør 
Frida Anine Hagen    Sentralstyret       Observatør 
Gabriel Aaron Normann Bruun  Sentralstyret       Observatør 
Harald Johansen Onseid  Sentralstyret       Observatør 
Jo Sigurd Barlien    Sentralstyret       Observatør 
Leo Laukvik     Sentralstyret       Observatør 
Ronja Larsen     Sentralstyret      Observatør 
Sanne Lauritsen Torsvik  Sentralstyret       Observatør 
Sunniva Roligheten    Sentralstyret       Observatør 
Thomas Bjørge Elton Gundersen  Sentralstyret       Observatør 
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Ola Woo Nyhus   Generalsekretær    Observatør 
 
Ida Pollestad Brunes    Valgkomiteen      Observatør  
Sara Houge     Valgkomiteen      Observatør  
Joao Victor Nicacio Pereira   Valgkomiteen      Observatør  
Fredrick Doak    Desisjonskomiteen      Observatør  
Per Roppestad Christensen   Desisjonskomiteen      Observatør  
Tor Ole Bjerkan    Desisjonskomiteen      Observatør  
 
Varin Hiwa    Ordstyrer      Gjest 
Fredrik Sørlie     Ordstyrer     Gjest 
Saida Tufa    Referent     Gjest 

Møte 

Møte åpnes 18:20 den 28.08.2020 

Møtekonstituering 

001 Godkjenning av innkalling        v 
 Innkalling godkjent uten merknader 
 
002 Valg av ordstyrer og referent       v 
 Sentralstyret innstiller på Varin Hiwa og Fredrik Sørlie til ordstyrer. 

Varin og Fredrik velges ved akklamasjon. 
  

Sentralstyret innstiller på sentralstyret og Saida til referent. 
Sentralstyret og Saida velges med akklamasjon. 

 
003 Godkjenning av referat        v 
 Referatet fra LS05 godkjennes uten merknader 
 
004 Godkjenning av dagsorden        v 
 Dagsorden godkjennes uten merknader. 

Referatsaker 

005 Beretning fra Sentralstyret        o 
 Kristin orienterer. 
 Det åpnes for oppklarende spørsmål. 
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006 Beretning fra Generalsekretær       o 
 Ola orienterer. 
  
007 Beretning fra Operasjon Dagsverk       o 
 Sunniva orienterer. 
 Oppklarende spørsmål 
  
008 Beretning fra Internasjonalt utvalg       o 
 Gabriel orienterer 
 Oppklarende spørsmål 
 
009 Beretning fra Ungdomskoleutvalget      o 
 Leo og Malik orienterer. 
 
010 Beretning fra Valgkomiteen        o 
 Ida og Sara orienterer 
 Oppklarende spørsmål 
 
011 Beretning fra Desisjonskomiteen       o 
 Fredrick orienterer 
 Oppklarende spørsmål 
 
012 Fylkeslagets runde         o 
  

Aslak, Møre og Romsdal:  
Fysisk åm, ikke ekstraordinært. Hyttetur og fylkesstyremøter. Manglet passord på 
sosiale medier 
 
Hege, Innlandet:  
EÅM digitalt. Første FS, verveannsvarlig hadde overlapp forrige heltg 
 
Hana, Oslo:  
Avholdt EÅM, fysisk. Overlapp/skoleringshyttetur, nyttig fordi det er mange nye 
fylkiser. Hadde FS03 på torsdag der planla de løfte 
 
Helena, Trøndelag:  
Hadde digi eåm, overlapp i skogen, politisk skolering med edvard. Disse var begge 
vellykket. En politisk sak, en vgs kuttet masse i valgfag, men det er fikset. Et FS. 
Søkt driftsstøtte. Planlegger sosialt med DK 
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Eirik, Troms og Finnmark: 
Digi EÅM, Jobbet meg od dagen. Prøvd å få større driftsstøtte, vært  pirka på rådet 
for utdanning i avisa. To vanlige møter, et efs, overlapp. Vedtatt dato for ef01. Søkt 
driftstøtte. Lærlingrådet er snart i gang.  

Daniel, Viken:  
4 istmøter. EÅM midten av sept. Noen skoler påmeldt. Reppet i to utvalg, 
elevdemokrati og et om russetiden. Jobber med visma.  

Marie, Vestland:  
2 istmøter. EÅM siste helga i sept. 

Sondre, Rogaland:  
Sendt innkalling til EÅM. Jobbet mest med dette. Jobber med påmelding. Visma har 
blitt innført, det er ikke kult. Prøver å jobbe med saken gjennom workshop med 
elever. Begynt planlegginga med elevrådsturneen. 

Malik, Agder:  
2 ist møter. Sender ut 1. innkalling i kveld. 

Nicolai, Vestfold og Telemark:  
sendt ut 1. innkalling til EÅM, FYSISK!. 3 ist møter. Jobber med driftsstøtte. Snakking 
om ungdoms medvirkningsorgan i VT. 

013 Landsstyrets egen time d 
Referatet fra LS egen time er ikke tilgjengelig. 

014 Beretningsdebatt         d 
Det åpnes for debatt. Det debatteres. 
Deskom avklarer sin rolle jamfør vedtektene. Interimstyrets rolle debatteres. 
Mandatet til interimstyret oppklares. Det rettes kritikk mot mandatet, og det vises til 
at dette har ødelagt for fylkeslag (ved f.eks. at skoler har vurdert å melde seg ut) 
EO-skolen utvikles mer mot en ressursbank.  

Møtet lukkes for dagen. 

Sentralstyret innstiller på sentralstyret til ordstyrer etter at Varin drar i kveld 
Sentralstyret er vedtatt ved akklamasjon. 
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Lørdag: møtet åpnes 10.01 
 
022 Revidering av mandat og sammensetning til organisasjonsutvalget  v 
 Frida innleder. 
 Det åpnes for debatt. 
 
 Forslag: 
 F1 Vedta mandat og sammensetning til organisasjonsutvalget med eventuelle
  endringer 
 F2 Sentralstyret får redaksjonell frihet 
 F3 Endringsforslag: 

 Endre sammensetningen av Organisasjonsutvalget til: 
 En (1) fra Sentralstyret 2020/2021 
 En (1) fra Sentralstyret 2020/2021 med sekretærfunksjon uten stemmerett 
 Generalsekretær 2020/2021 uten stemmerett 
 To (2) åpne plasser til tillitsvalgt utenfor Sentralstyret 2020/2021 
 En (1) åpen plass, fortrinnsvis til elev i ungdomsskolen 
 En (1) åpen plass, fortrinnsvis til lærling/elev i yrkesfaglig utdanningsløp 
 En (1) åpen plass til noen med relevant erfaring uten tillitsverv i 
 organisasjonen 
 Sign: Eirik Walør Fagertun 

 
 Votering: 
 F1 mot F3 F1 er videre, F3 falt 
 F1  Enstemmig vedtatt 
 F2  Enstemmig vedtatt 
 
020 Valg av revisor         v 
 Generalsekretær innleder. 
 
 Forslag 
 F1 RSM Norge innstilles som revisor ovenfor Elevtinget 2021 
 
 Votering 
 F1 Vedtatt 
 
015 Mandat og sammensetning for forberedende komite for politikk  v 
 Jo Sigurd innleder. 
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 Forslag 
 F1 Vedta mandat og sammensetning for forberedende komite for politikk med  

 eventuelle endringer 
 F2 Innvilge sentralstyret redaksjonell frihet 
 
 Votering 
 F1 Vedtatt 
 F2 Vedtatt 
 
016 Mandat og sammensetning for forberedende komite for prinsipprogram v 

Jo Sigurd innleder. 
Det åpnes for debatt. 

  
 Forslag 
 F1 Vedta mandat og sammensetning for forberedende komite for  
  prinsipprogram med eventuelle endringer 
 F2 Innvilge sentralstyret redaksjonell frihet 
 
 F3 Endringsforslag 

 Endre fra: "... - Fire (4) åpne plasser..." 
 Til: "...- To (2) åpne plasser 
 - Én (1) åpen plass, fortrinnsvis lærling eller elev fra yrkesfaglig   

     utdanningsløp 
 - Én (1) åpen plass, fortrinnsvis elev i ungdomsskolen..." 
 Sign: Aslak Husby 
 

 Votering 
 F1 mot F3 F1 er vedtatt, F3 falt 
 F2  Vedtatt 
 
017 Mandat og sammensetning for forberedende komite for treårig hovedsatsning       v 
 Sanne innleder.  
 Det åpnes for debatt. 
  
 Forslag 
 F1 Vedta mandat og sammensetning for forberedende komite for treårig  

 hovedsatsning med eventuelle endringer 
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 F2 Innvilge sentralstyret redaksjonell frihet 
 
 Votering 
 F1 Vedtatt 
 F2 Vedtatt 
 
021 Mandat og sammensetning for fag- og yrkesopplæringsutvalget  v 
 Ola innleder. 
 Det debatteres. 
 
 Forslag 
 F1 Vedta mandat og sammensetning for fag- og yrkesopplæringsutvalget med  

 eventuelle endringer 
 

 Votering 
 F1 Vedtatt 
 
023 Valg av Politisk utvalg        v 
 Edvard innleder. 
 Edvard redegjør for innstillingen. 
 
 Innstilling 

• Edvard Botterli Udnæs innstilles til Person i Sentralstyret med ansvar for 
politisk skolering.  

• Kristoffer Hansen velges til åpen plass. 
• Rahman Akhtar Chaudhry velges til åpen plass. 
• Alida De Lange D’Agostino velges til åpen plass. 
• Øystein Kolstad Kvalø velges til åpen plass. 

 
 Forslaget til politisk utvalg er vedtatt. 
 
018 Verving          d 
 Thomas innleder. 
 Det debatteres. 
 
019 Revidering av vervestrategi        v 
 Thomas innleder. 
 Det debatteres. 
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 Forslag 
 F1 Vedta strategi for verving med eventuelle endringer 
 F2 Innvilge sentralstyret redaksjonell frihet 
 
 Votering 
 F1 Vedtatt 
 F2 Vedtatt 
 
024 Valg av organisasjonsutvalget       v  

Jo Sigurd redegjør for saken. 
 
Innstilling 
• Simen Vorhaug Yazdan velges til plassen til noen med relevant erfaring 

  som ikke har tillitsverv i Elevorganisasjonen. 
• Frida Anine Hagen velges til plassen fra sentralstyret 2020-2021. 
• Hana Mulalic velges til den åpne plassen. 
• Ola Woo Nyhus velges til generalsekretær uten stemmerett 2020-2021. 
• Ole Kristian Lona Moa velges til plassen til lærling eller elev i yrkesfaglig 

  utdanningsløp. 
• Den andre plassen til noen med relevant erfaring som ikke har tillitsverv i 

  Elevorganisasjonen oversendes til et sentralstyremøte før LS02. 
• En (1) elev i ungdomsskole oversendes til et sentralstyremøte før LS02. 
• En (1) plass fra sentralstyret 2020-2021 med sekretærfunksjon uten  

  stemmerett oversendes til et sentralstyremøte før LS02. 
 

 Innstillingen er vedtatt. 
 
025 Eventuelt          v 
 Gabriel melder opp saken streaming av landsstyret til eventuelt. 
 Enstemmig vedtatt. 
 
026 Streaming av landsstyremøte       d 
 Gabriel innleder. 
 Det debatteres. 
 
Møte heves 13.47 
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Møtekritikk: 
- Helena: Møtet har veldig bra. Litt vanskelig å følge med på dagsorden 
- Kristian: Håper LS melder opp litt flere saker til neste LS 
- Doak: Deskom. ønsker å se mer debatt under hver sak. En god debatt kjennetegnes 

av at man vet hva alle fylkene kommer til å stemme. Ellers god stemning, hyggelig å 
være på LS. LS må bli bedre på å komme med tilbakemeldinger til sst 

- Gabriel: håper LS er mer kritiske til sst sitt arbeid når det er på sin plass 
- Mikal: jeg fikk kjeft for det:(( 

- Edvard: skjønner veldig godt at det blir litt mindre innholdsrike debatter når halve 
ringen er interimsstyrer og det ikke er særlig med diskusjonssaker på sakslisten for 
dette LSet 

- Thomas: vil takke LS for et flott møte. Gjerne send mer kritikk på mail. Bra LS er 
effektive og ikke drar ut tiden på debatter hvor det ikke er mer å si 

- Frida: vil ha tilbakemelding på ordningene for overnatting 
- Sondre: kjempetrivelig! Mulighet for å dusje. 
- Mikal: Var på longship tidligere. Ikke for å si noe stygt om longship, men nei 

takk. Veldig hyggelig å sove hos Gabriel, mer komfortabelt. Takk for 
gjestfriheten 

- Nicolai: Jeg har heller ikke hatt noe gode opplevelser med longship, 
shoutout til Gabriel for at vi fikk sove hos deg og slå Mikal i playstation 

- Ida: Valgkomiteen skulle gjerne ha hatt et grupperom 
- Thomas: Si ifra om dere ønsker flere skoleringer og hva slags skoleringer dere vil ha 

til skoleringsteamet 
- Jo Sigurd: det er lav terskel for å ta kontakt med hverandre mellom LSene 
- Hana: likte at vi fikk samarbeide og være interaktive 
- Edvard: vil ha feedback på skoleringen sin, hva han kunne ha gjort bedre 

 
Tøyen, 10.09.2020 
 
Med vennlig hilsen, 
Saida Tufa og Thomas Bjørge Elton Gundersen 
Sentralstyremedlem 
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