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Til  Landsstyret  
Kopi til Generalsekretær, Sentralstyret, Valgkomiteen, Desisjonskomiteen,  
  OD-styret, Arkivet, alle@elev.no 
Fra  Sandra Butoyi og Thomas Gundersen, referenter 
Dato  07.12.2020 
Saksnr. LS03-20/21 

Referat fra 03. Landsstyremøte 
Her er referatet fra det 03. ordinære Landsstyremøtet i Elevorganisasjonen for 
perioden 2020/2021  

Møtetid 18:00 
Møtedato 4.- 6. desember 2020 
Møtested Zoom 

Til stede digitalt 

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 
Zhile Shen     Fylkesstyret i Agder    Delegat 
Sondre Undheim Lokøy   Fylkesstyret i Rogaland   Delegat 
Mathilde Bu Skjeggestad  Fylkesstyret i Vestfold og Telemark  Delegat 
Signe Margarete Krüger Birks Fylkesstyret i Vestland   Delegat 
Gunilla Danielsen   Fylkesstyret i Nordland   Delegat 
Daniel Martinsen   Fylkesstyret i Viken    Delegat 
 
Martin Sørlie    Fylkesstyret i Innlandet   Observatør 
Eivind Lotsberg    Fylkesstyret i Oslo    Observatør 
Johannes Viljar Lundvoll   Fylkesstyret i Troms og Finnmark  Observatør 
Petter Andreas Lona    Fylkesstyret i Trøndelag   Observatør 
Mikal Shahim Thorstensen   Fylkesstyret i Agder    Observatør 
Julie Matre Stople   Fylkesstyret i Rogaland   Observatør 
Nicolai Næss-Kjennvold  Fylkesstyret i Vestfold og Telemark  Observatør 
Iver Flyum-Bjørlo   Fylkesstyret i Vestland   Observatør 
Ella Åland    Fylkesstyret i Nordland   Observatør 
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Henriette Borghov   Fylkesstyret i Viken    Observatør 
Johannes Dybvik   Fylkesstyret i Møre og Romsdal  Observatør 
 
Frida Anine Hagen    Sentralstyret      Observatør 
Jo Sigurd Barlien    Sentralstyret      Observatør 
Edvard Botterli Udnæs   Sentralstyret      Observatør 
Gabriel Aaron Normann Bruun  Sentralstyret      Observatør 
Malik Odin Olawale Salahudeen  Sentralstyret      Observatør 
Thomas Bjørge Elton Gundersen  Sentralstyret      Observatør 
Harald Johansen Onseid  Sentralstyret      Observatør 
Leo Laukvik     Sentralstyret      Observatør 
Ronja Larsen     Sentralstyret      Observatør 
Sanne Lauritsen Torsvik  Sentralstyret      Observatør 
Kristoffer Øksnes Arentsen   Sentralstyret     Observatør 
Sunniva Roligheten    Sentralstyret      Observatør 
Ola Woo Nyhus   Generalsekretær    Observatør 
 
Sondre Elstad    Valgkomiteen     Observatør  
Sara Houge    Valgkomiteen     Observatør 
Fredrick Doak    Desisjonskomiteen     Observatør  
Tor Ole Bjerkan    Desisjonskomiteen     Observatør  
Sander Marken    Desisjonskomiteen     Observatør  
 
Sandra Butoyi    OD-styret     Observatør 
Jens Øygarden Ingebrigtsen OD-styret     Observatør 
Jakob Kunze    OD-styret     Observatør 
Hedda Oven Halvorsen  Hovedkomitéen    Gjest 
Aurora Gozzi Tobiassen  Hovedkomitéen    Gjest 
Tuva Hamnes    Hovedkomitéen    Gjest 
Ragnhild Bjørkum Vassbotn  Ordstyrer     Gjest 

Møte 

Møte åpnes fredag den 06.desember kl. 18:03 

Møtekonstituering 

060 Godkjenning av innkalling                 v 
 Innkalling godkjent med følgende merknader: 

- Sak 092 "Suppleringsvalg av forberedende komité for politikk" falt ut fra innkallingen. 
- Sak 082 "Nasjonale prøver" trekkes. 
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- Sak 079 står det forberdende og ikke forberedende. 
- Sak 079 "Valg av forberedende komite for vedtekter" trekkes. 

 
061 Valg av ordstyrer og referent                v 
 Sentralstyret innstiller på Ragnhild Bjørkum Vassbotn og Sandra Butoyi til ordstyrer. 

Ragnhild Bjørkum Vassbotn og Sandra Butoyi velges ved akklamasjon. 
  

Sentralstyret innstiller på Sandra Butoyi og Sentralstyret til referent. 
Sandra Butoyi og Sentralstyret velges med akklamasjon. 
 

 
062 Godkjenning av referat                 v 
 Referatet fra LS02 godkjennes uten merknader. 
 
063 Godkjenning av dagsorden                 v 
 Det åpnes for debatt og det debatteres. 
 
Forslag 
F1: Kutte forslagstiden til alle beretningene til 3 minutter. 
 Sign: Kristin Schultz, leder. 
 
F2: Sentralstyrets-, Generalsekretærs- og Desisjonskomiteensberetning er de eneste 
 beretningen som holdes muntlig. 
 Sign: Kristin Schultz, leder. 
 
F3: Sette frist for å stille til valg klokken 12:00 på lørdag. 
 Sign: Valgkomitéen 
 
Det er 11 stemmeberettigede.  
 
Votering 
F1 mot F2 F1 er videre, F2 falt 
F2  Vedtatt 8-1-2 
F3  Enstemmig vedtatt 
 
Dagsorden godkjennes med følgende merknader: 

- Sentralstyrets-, Generalsekretærs- og Desisjonskomiteens beretning er de eneste 
beretningen som holdes muntlig. 

- Frist til valg settes klokken 12:00 på lørdag. 
- Sette benkefrist for å stille til OD-leder kl. 15.00 på lørdag. 
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Referatsaker 

064 Beretning fra Sentralstyret                 o 
 Kristin orienterer. 
  
065 Beretning fra Generalsekretær                o 
 Ola orienterer. 
 Oppklarende spørsmål besvares. 
 
073 Beretning fra Desisjonskomiteen                o 
 Sander orienterer. 
 
074 Fylkeslagets runde                  o 
  

Aslak, Møre og Romsdal:  
Hatt diverse møter og politisk virksomhet.  
 
Hege, Innlandet:  
Hatt fylkesstyremøter og fokusert på sosialt. Valgt verveansvarlig internt, og uttalt 
seg om eksamen. Møtt hovedutvalget for utdanning og vært på samlinger med 
fylkeskommunen. Utsatt temadagen grunnet korona, og prøver å fikse 
brønnøysundregisteret. Arbeider med å verve skoler. Skal i media om 
skolehelsetjenesten. 
 
Eivind, Oslo:  
Jobbet med inntaksordningen og tett opp mot Oslo-politikerne. Prøver å få vedtak 
om hovedavtale for elever, og arbeider med å få læringsråd. Skal ha digitale 
skoleringsseminar med elevrådene. Møtt utdanningsforbundet og møte 
utdanningsdirektøren. Få frafall noen av lokallagene, og supplert ett.   
 
Helena, Trøndelag:  
Hatt elevforsamling og valgt inn flere i fylkesstyret. Arbeidet mye med eksamen og 
hatt mye møtevirksomhet med elev- og lærlingsombudet som ønsker innspill på 
høring. Hatt samarbeid med foreldreopprøret, da budsjettet for Trondheimsskolen 
er dårlig. Gjennomført noen elevrådsturneer, og hatt ett fravær. Fokusert på 
samhold i fylkesstyret. 
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Eirik, Troms og Finnmark:  
Vervet to ungdomsskoler, og deltok på elevrådssamling med ombudene. Det 
planlegges en del møtevirksomhet eksternt og møte alle partiene om hovedavtalen 
for elever. Fylkesstyret har vært svekket, men det arbeides med. 
 
Daniel, Viken:  
Korona har hindret organisatorisk arbeid. Arbeidet mye med fylkesbudsjettet og fått 
delvis gjennomslag på alle forslagene. Holder på å verve tre skoler, men tar tid med 
avstemninger. Tre fylkesstyremøter og møteaktivitet med samarbeidspartnere. 
Vært i media for å snakke om eksamen, smitte, fylkesbudsjettet og inntak. 
Arbeidshelg i desember. 
 
Signe, Vestland:  
Blitt bedre kjent med politikere og administrasjonen i fylkeskommunen. Arbeidet 
med fylkesbudsjettet, kommet i gang med skolebesøk, vært i media og hatt frafall i 
fylkesstyret.  
 
Sondre, Rogaland:  
Hatt skoleringsdag i fylkesstyret, og hatt fylkesstyremøtet. Vært i media om 
eksamen, gratisprinsippet og korona. Planlegger EF01 som er neste uke. Begynt å 
være mer aktiv i sosiale medier, og skal delta på forum for satsningsområder for 
videregående opplæring. Møtt ulike partier for å snakke om fylkeskommunen for å 
hindre kutt i skole. 
 
Zhile, Agder:  
Hatt møte med yrkesopplæringsnemnda, arbeider for lærlingråd og hatt et 
fylkesstyremøte der en planlagte skoleringsseminar for elevene. Hatt en del 
overlapp og planlegger juleavslutning med fylkesstyret. Skal møte 
ungdommensbystyret for å se på hovedavtale for elever. 
 
Mathilde, Vestfold og Telemark:  
Hatt ekstraordinært årsmøte og fylkesstyret består av to personer. Søker nå 
driftsstøtte, vært i media om å avlyse eksamen og fylkesbudsjettet. Møtt politikere i 
fylkestinget for å snakke om kutt i videregående skole. Arbeider med sosiale 
medier. 
 
 
 
 



 
 

 
Elevorganisasjonen | elev.no  Side 6 av 17 

Gunilla, Nordland: 
Hatt fylkesstyremøte for å arrangere EF01 som tok sted sist uke. Fulltallig 

 fylkesstyret, vervet en ungdomsskole og vært i media. Har julekalender for alle 
 elever i Nordland. 
 
075 Landsstyrets egen time                d 
 Eget referat ligger vedlagt. 
 
076 Beretningsdebatt                 d 
 

Permisjonssøknad: observatør 801 søker permisjon 20:28 og ut møtet. 
Permisjonen innvilges 

 
 Det åpnes for debatt. Det debatteres. 

 
Sentralstyrets økonomi diskuteres, og det er ønskelig med en sak om hvordan man 
kan bedre ordningen. Det poengteres at Brønnøysundregisteret er treig, og at noen 
fylker har sendt inn oppdatert liste. Det bør komme med en liste over hva som må 
gjøres i starten av perioden, slik at ting som Brønnøysund blir gjort i tide.  Det 
kommer frem at desisjonskomitéen bør ha bedre dialog med sentralstyret, og følge 
opp det politiske arbeidet bedre. Utvalgene bør ta opp rutiner, nettsiden må 
oppdateres og SoMe-teamet har gjort godt arbeid. Det har vært uklart hvordan en 
skal forholde seg til utvalgene, spesielt når man ikke har et direkte verv. 
Desisjonskomitéen bør tydeliggjøre hva som menes med “kritikk”. Det etterspør at 
referatene fra utvalgene sendes til alle.  

 

Permisjonssøknad: Delegat 8 søker permisjon klokken 21:00 og ut møtet for å rekke 
bussen. 
Permisjonssøknaden innvilges. 

 
Møtet lukkes for dagen klokken 21:10. 
 
Lørdag 
Lørdag: møtet åpnes 10:00. 
 

Forslag til Dagsorden: starte dagen med saken 087 om medlemskontingent.  
Sign.: Ola Woo Nyhus. Forslaget vedtatt. 
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087  Innstilling til Elevtinget: Medlemskontingent          v 

Ola Woo Nyhus, generalsekretær, orienterer. 
 
Forslag 
F1 Videreføre kontingentene fra 2020-2021, 10kr for videregående skole, 8kr for 
 ungdomsskole og 50kr for individuelt medlemskap. 
 Sign.: Ola Woo Nyhus, generalsekretær. 
 
Det er 11 stemmeberettigede.  

 
Votering 
F1 Enstemmig vedtatt 
 

Endring til dagsorden: ha verving før redaksjonskomité saken 
Dagsorden endres 

 
080  Status: Verving                   d 

Thomas B. E. Gundersen, sentralstyremedlem, orienterer. 
 
 Det åpnes for debatt. Det debatteres. 

Med vervefokus og skolebesøk kan en oppleve at elevene ikke merker forskjell, og 
bli lei av å høre det samme. Ikke alle fylker har klart å lage vervestrategi, og noen 
opplever lite tilbakemelding fra skolene. Digital materiell som videoer etterspørres, 
slik at skolene kan vise video istedenfor foredrag. Ønskelig med et skriv med 
vanskelig spørsmål, gode svar, og instrukser for hvordan følge opp nye skoler. 
Vanskeligere å verve ungdomsskoler. Se til Operasjon Dagsverk, de har internvev 
og gode ressurser. 

 
077  Mandat og sammensetning for redaksjonskomitéer              v 

Leo Laukvik, sentralstyremedlem, orienterer. 
 
 Det åpnes for debatt. Det debatteres. 

Noen mener en bør inkludere fylkesstyret mer i debatten. Det kommer frem at 
forslaget er godt for å sikre representasjon og kan forankre medlemmenes ønsker. 
Landsstyret må sikre forankring i fylkesstyret i forkant av det landsstyremøtet. Kan 
miste representasjon fra elever uten tillitsverv og Operasjon Dagsverk. 
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 Forslag 
 F1: Vedta mandat og sammensetning for redaksjonskomite for arbeidsprogram 
  Sign.: sentralstyret. 
 
 F2: Vedta mandat og sammensetning for redaksjonskomite for politikk 
  Sign.: sentralstyret. 
 
 F3: Endre sammensetning til red.kom. politikk til: "Landsstyret". 
  Sign.: Frida Hagen, nestleder. 
 
 F4: Endre sammensetning til red.kom. arbeidsprogram til: "Landsstyret" 
  Sign.: Frida Hagen, nestleder. 
 

F5: Legge til punkt under red.kom. politikk: "Komiteen skal i forkant av Elevtinget 
 komme med sin innstilling til politisk prioritering. Dette skal sendes til 
 Elevtingets deltakere i god tid i forkant av møtet". 

  Sign.: Frida Hagen, nestleder. 
 
F6: Legge til punkt under red.kom. arbeidsprogram: "Komiteen skal i forkant av 
 Elevtinget komme med sin innstilling til arbeidsprogram. Dette skal sendes 
 til Elevtingets deltakere i god tid i forkant av møtet" 

  Sign.: Frida Hagen, nestleder. 
 
 F7: Innvilge redaksjonell frihet til SST 
  Sign.: Leo Laukvik, sentralstyremedlem. 
 
 Votering 
 F1  Vedtatt 
 F2 Vedtatt 
 F3 Vedtatt 
 F4 Vedtatt 
 F5 Vedtatt 
 F6 Vedtatt 
 F7 Vedtatt 
 
 
081  Strategi for statsbudsjettet 2022                 v 

Jo Sigurd Barlien, nestleder og Kristin Schultz, leder, orienterer. 
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 Det åpnes for debatt. Det debatteres. 
Ønskelig at fylkeslagene blir i større grad inkludert, og at en kan inkludere 
lokallagene i arbeidet. Planleggingen av statsbudsjett kan komme som tilbud i EO-
skolen. Det bør komme en lettlest og mer grafisk versjon av strategien. 

 
 Forslag 
 F1: Vedta å innstille på strategi for statsbudsjett med eventuelle endringer. 
  Sign.: Sentralstyret. 
 

F2: Hovedsatsning - Skolehelsetjenesten: elevorganisasjonen krever en 
 bemanningsnorm på én helsesykepleier på hver skole, og én ytterliggere 
 helsesykepleier for hver påbegynte femhundrede elev. Det skal øremerkes. 

  Sign.: Sentralstyret. 
 

F3: Hovedsatsning - Utstyrsstipend: Elevorganisasjonen krever at utstyret som 
 brukes i undervisningen skal dekkes. Dette skal sikres ved en 
 opptrappingsplan i midlene til utstyrsstipend som skal gjøre skolen gratis på 
 3 år. 

  Sign.: Sentralstyret. 
 

F4: Hovedsatsning - Borteboerstipend: Elevorganisasjonen krever at borteboere 
 skal få dekt utgiftene knyttet til å bo hjemmefra. Stipendet skal være lik 
 satsen på høyere utdanning, med unntak av storstipendet ment til å handle 
 inn utstyret som kreves til undervisningen på høyere utdanning.  

  Sign.: Sentralstyret. 
 

F5: Hovedsatsning - Utstyrsparker: Elevorganisasjonen krever at utstyrsparkene 
 oppgraderes til arbeidslivets standard, slik at elevene får opplæring med det 
 utstyret de vil møte i lære, og i arbeidslivet. 
 Sign.: Sentralstyret. 

 
F6: Hovedsatsning - Digitalisering på ungdomsskolene: Elevorganisasjonen 
 krever at det bevilges mer penger til digitale lærerressurser på 
 ungdomsskolen, slik at man fra tidligere av lærer seg å tilpasse seg en 
 gradvis mer digital hverdag. 

  Sign.: Sentralstyret. 
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F7: Hovedsatsning - Gjennomføringsrett: Elevorganisasjonen krever at det 
 innføres en rett til gjennomføring av videregående opplæring, slik at man 
 sikres gode opplæringstilbud selv om man ikke kan fullføre innen en gitt tid. 

  Sign.: Sentralstyret. 
 

F8: Hovedsatsning - Driftsstøtte: Elevorganisasjonen skal arbeide for å få økt sin 
 driftsstøtte, slik at organisasjonen kan utvikle seg utenfor de økonomiske 
 grensene som settes i dag. 

  Sign.: Sentralstyret. 
 
 F9: Vedta å innvilge Sentralstyret redaksjonell frihet. 
  Sign.: Kristin Schultz, leder, og Jo Sigurd Barlien, nestleder. 
 

F10: Hovedsatsing - Rammetilskudd til skolene: Rammene for å drive skole i 
 kommunene og fylkeskommunene skal økes, og rammetilskuddet for 
 fylkeskommunene skal KPI-justeres. 

  Sign.: Eivind Lotsberg, Elevorganisasjonen i Oslo.  
 
 F11: Sentralstyret innvilges redaksjonell og grafisk frihet. 
  Sign.: Daniel Martinsen, Elevorganisasjonen i Viken. 
 

F12: Sentralstyret innvilges endringsfrihet på strategien om de ser det som 
 hensiktsmessig underveis, f.eks. på årshjulet. 

  Sign.: Daniel Martinsen, Elevorganisasjonen i Viken. 
 
 F13: Hovedsatsningen skal inneholde konkrete summer. 
  Sign.: Daniel Martinsen, Elevorganisasjonen i Viken. 
 

F14: Strategien skal inneholde totalt 5 hovedsatsninger, hvor en av disse er 
 driftsstøtten til Elevorganisasjonen. 

  Sign.: Daniel Martinsen, Elevorganisasjonen i Viken. 
 

F15: Sentralstyret skal underveis i arbeidet utvide strategien med vedlegg, som 
 bla. skal inneholde konkrete planer og fremgangsmåter for 
 hovedsatsningene. 

  Sign.: Daniel Martinsen, Elevorganisasjonen i Viken. 
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F16: Vedta å innstille på strategi for statsbudsjettet 2022 med eventuelle 
 endringer, og at SST ser på muligheter rundt revidert budsjett og legger 
 frem forslag på det på neste LS. 
 Sign.: Johannes Viljar Lundvoll, Elevorganisasjonen i Troms og Finnmark. 
 
F17: Gjennomgående endre fra 3 til 4 hovedsatsinger 
 Sign.: Jo Sigurd Barlien, nestleder. 
 
Votering 
F1 Vedtatt. 
F2 Vedtatt med 10 for, 1 mot, 1 avholdende. 
F3  Vedtatt med 10 for, 1 mot og 1 avholdende. 
F4 Enstemmig vedtatt. 
F5 Falt til fordel for F2, F3, F4, F6. 
F6  Vedtatt med 9 for, 1 mot, 2 avholdende. 
F7  Falt til fordel for F2, F3, F4, F6 
F8 Ivaretatt i F14.  
F9 Ivaretatt i F12. 
F10 Falt til fordel for F2, F3, F4, F6 
F11 Ivaretatt i F12. 
F12 Vedtatt med 7 for, 2 mot og 3 avholdende. 
F13 Vedtatt 8 for, 2 mot og 2 avholdende. 
F14 Vedtatt. 
F15 Vedtatt med 10 for og 2 mot. 
F16 Forslaget er trukket.  
F17 Falt til fordel for F14. 

 

Forslag til dagsorden: Vedta det helhetlige forslaget for dagsorden.  
Sign.: Thomas Gundersen. Forslaget vedtatt. 

 

Permisjonssøknad: Zhile ber om permisjon 14:15 for å rekke bussen. Mikal overdrar som 
delegat. Sign: Zhile. Permisjonssøknaden og delegat overdragelsen innvilges. 

 
Lunsjpause fra 13:05 til 14:25. 
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089  Valgkultur           d 
 Sondre Elstad, Valgkomitémedlem, orienterer. 
 
Det åpnes for debatt. Det debatteres. 
Det er lurt å ha digitalt intervju for nestledere og SST for å likestille så mye. Hvis 
valgkomitéen ser at man kan få til fysisk intervju til alle i ledelsen, så bør en 
etterstrebe det. Det er viktig at tillitsvalgte må være forbilder og ikke lager skille 
mellom fylkene. En må finne løsning på hvordan man kan bli bedre kjent med 
kandidater fra andre fylker. Vi må inkludere hele organisasjonen, slå ned på 
spekulasjoner, og tydeliggjøre at det er lavterskel for å kontakte ombudet, komiteen 
og FLO. EO har god valgkultur generelt, men LS må være ekstra bevisst under 
Elevtinget. Det beste er om alle kandidaturene kommer til alle. Vi må ha like 
premisser, men valgkomiteen må kunne ha unntak for best mulig prosess. Foreslått 
presentasjonsvideo for kandidatene til Elevtinget. Det er ønskelig å snakke mer om 
LS sin rolle under valg på LS04. Mulig å kutte støttetalere, da det kan være 
vanskelig å finne. VK bør være på ET-forb for å få elever til å stille og fortelle rolig 
om valg. Uenighet om innstilling skal komme i forkant eller under ET.  
 

083 Strategi for stortingsvalget 2021                 v 
Edvard Botterli Udnæs, sentralstyremedlem, orienterer. 

 Det åpnes for oppklarende spørsmål. 
 
Det åpnes for debatt. Det debatteres. 
Strategien får skryt. Organisasjonen må få god opplæring og oppfølging av 
strategien. Elevkravene diskuteres, både om hvor mange og hvilke som er gode.  
  
Forslag 

 F1: Vedta Strategi for Stortingsvalget 2021 med eventuelle endringer 
  Sign.: Sentralstyret 
 
 F2: Sentralstyret innvilges og grafisk frihet 
  Sign.: Sentralstyret 
 
 F3: “Et løft for ungdomsskolene” blir et elevkrav  
  Sign.: Sentralstyret 
 
 F4: Eksamen blir et elevkrav 
  Sign.: Sentralstyret 
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 F5: “En skole som ser eleven” blir et elevkrav 
  Sign.: Sentralstyret 
 
 F6: “En skole hvor alle gjennomfører” blir et elevkrav 
  Sign.: Sentralstyret 
 
 F7: Fraværsgrensa blir et elevkrav 
  Sign.: Sentralstyret 
 
 F8: “En fremtidsrettet yrkesfagspolitikk” blir et elevkrav 
  Sign.: Sentralstyret 
 
 Votering 
 F1 Enstemmig vedtatt 
 F2 Enstemmig vedtatt 
 F3 Enstemmig vedtatt 
 F4 Vedtatt 10-0-2 
 F5 Enstemmig vedtatt 
 F6 Enstemmig vedtatt 
 F7 Vedtatt 10-0-2 
 F8 Enstemmig vedtatt 
 
088  Kandidatmedlemsskap i OBESSU                 d 

Gabriel Aaron Normann Bruun, sentralstyremedlem, orienterer. 
Det åpnes for spørsmål. Spørsmål besvares. 
 
Det åpnes for debatt. Det debatteres. 
Det er viktig at fylkeslagene får skolering i OBESSU før vi behandler saken videre. 
Hvilke forpliktelser annet enn de økonomiske kostnadene? Ikke ta videre saksgang i 
LS, men ved informerte valg i fylkene. Noen stiller seg positive til at det nå er 
startet, men synes saken kan tas videre til et år hvor det er lettere å legge til rette 
for demokratiske prosesser. Det nevnes at det kan være en god ide å legge 
debatten til elevtinget. Det nevnes at en ide kan være å bruke OBESSU for å skape 
et internasjonalt nettverk. Kan OBESSU kartlegge alle organisasjonene sine slik at 
alle blir bedre? Har dere en strategi for å løfte elevorganisasjoner i hele verden? 
Noen mener det kan tas i landsstyret. Ingen grunn til å vente med å ta en slik 
debatt. 

 
Pause 15 minutter 



 
 

 
Elevorganisasjonen | elev.no  Side 14 av 17 

 
State of the organization holdes. 
 
091  Eventuelt 
 Det finnes 3 saker til eventuelt: 

● v-saken: Revidering av mandat til forberedende komite for arbeidsprogram. 
● v-saken: Revidering av mandat til forberedende komite for politikk. 
● v-saken: Godkjenne regnskap og økonomisk ansvarsfritak 

 
 Alle sakene er enstemmig oppmeldt. 
 
094  Eventuelt: Revidering av mandat til forberedende komite for arbeidsprogram          v 
 
 Forslag 
 F1  Endre fra “som kommer inn i forkant av Elevtinget” til “som legges frem for 

 landsstyret i forkant av Elevtinget” i punkt 2. 
 Sign.: Frida Hagen, nestleder. 

 
 Votering 
 F1 Enstemmig vedtatt 
 
095  Eventuelt: Revidering av mandat til forberedende komite for politikk           v 
 

Forslag 
F1 Stryke punkt 3 
F2 Stryke punkt 4 
F3 Stryke “politisk måldokument og” i punkt 6  
F4 Legge til punkt: “Forberedende komite foreslår ny politisk prioritering 

  overfor landsstyret”. 
 
Votering 
F1, F2, F3, F4 vedtas enstemmig i blokk.  

 
090 Valg                     v 

Sondre Elstad, valgkomitémedlem, redegjør for Valgkomiteens innstilling på å 
oversende plassen som varamedlem i desisjonskomiteen. 
Plassen som varamedlem i desisjonskomiteen oversendes ved akklamasjon. 

 
Møtet lukkes for dagen kl. 17:13. 
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Søndag 
Møtet åpnes søndag kl. 11:00. 
 
Politisk skolering m/Edvard. 
 
084  Regnskap for Operasjon Dagsverk 2019                o 

 Sandra Butoyi, OD-styremedlem, orienterer. 
  Oppklarende spørsmål besvares. 
 
085  Revidering av økonomisk retningslinjer for OD               v 

Sandra Butoyi, OD-styremedlem, orienterer. 
 Debatten åpnes. Ingen inntegnede. 
 
 Forslag 
 F1: Vedta de økonomiske retningslinjene for 2020/2021 med eventuelle  
  endringer. 

F2: Innvilge OD-styret redaksjonell frihet. 
 

Votering 
F1 Enstemmig vedtatt. 
F2 Enstemmig vedtatt. 

 
086  Valg av OD-leder 2021                  v 

Jens Øygarden Ingebrigtsen, OD-styreleder, redegjør for sin innstilling på Hedda 
Oven Halvorsen til vervet som OD-leder. 
Den innstilte kandidaten holder sin valgtale.  
Hedda Oven Halvorsen er valgt ved akklamasjon. 

 

Permisjonssøknad: Ella søker permisjon om 25 minutter for å dra på jobb. 
Permisjonssøknad innvilges. 

 

Permisjonssøknad: Martin søker permisjon fra 14:15 for å rekke en konsert. 
Permisjonssøknad innvilges. 

 
Informasjon om EO-skolen med Ronja Larsen. 
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078  Valg av forberedende komité for arbeidsprogram    v 
Leo Laukvik, sentralstyremedlem, orienterer. 
 
Sentralstyret innstiller på følgende kandidater i forberedende komité for 
arbeidsprogram: 

●  Leo Laukvik velges på plassen for person fra Sentralstyret. 
● Ronja Larsen velges på plassen for person fra Sentralstyret uten stemmerett 

med sekretærfunksjon. 
● Emma-Katrin Vanderloock Kleven velges på plassen for person fra 

Fylkesstyrene. 
● Henrik Vevatne velges på plassen for person som er yrkesfagelev eller 

lærling. 
● Magdeleina Vu velges på plassen for person på medlemsskole uten tillitsverv 

i Elevorganisasjonen eller Operasjon Dagsverk. 
● Merjem Muratovic velges på plassen for person fra en ungdomsskole. 
● Mats Herman Hoelstad velges på plassen for person med tillitsverv i 

Operasjon Dagsverk. 
 
De velges i blokk. 
De innstilte kandidatene er valgt ved akklamasjon. 
 

092 Suppleringsvalg til forberedende komite for politikk     v 
 Jo Sigurd Barlien, nestleder, orienterer. 

 
Sentralstyret innstiller på følgende kandidater i forberedende komité for 
arbeidsprogram: 

• Edvard Botterli Udnæs velges på plassen til person fra sentralstyret med 
sekretærfunksjon. Valgt ved akklamasjon. 

• Plassen for ungdomsskole og læring innstiller å oversendes til et SST før 
LS04. Plassene oversendes ved akklamasjon. 

 
093  Eventuelt: Godkjenne regnskap og økonomisk ansvarsfritak             v 
 Ola Woo Nyhus, Generalsekretær, orienterer. 
 Oppklarende spørsmål besvares. Det åpnes for debatt. 
 
 Forslag 

F1: Regnskapet for regnskapsperioden 2019-2020 godkjennes.  
 Sign.: Ola Woo Nyhus, Generalsekretær. 
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F2: Sentralstyret for perioden 2019-2020 blir innvilget begrenset økonomisk 
 ansvarsfritak. 
 Sign.: Ola Woo Nyhus, Generalsekretær. 

 
 Votering 
 F1 Enstemmig vedtatt. 
 F2 Enstemmig vedtatt. 

 
Møte heves kl. 13.50. 
 
Møtekritikk: 

● Grei debatt tross digitalt 
● Saksfremlegg bør ikke leses opp ord til ord 
● God politisk skolering 
● Fint at observatørene fikk komme 
● Saksdokumentene bør komme på fristen 
● Gøy med sosialt etter møtet 
● Referatet bør komme tidligere enn det fra LS02 
● Fint at innkalling og saksframlegg sendes til alle 

 
Oslo, 06.desember 2020 
 
Med vennlig hilsen, 
Sandra Butoyi og Thomas Gundersen, 
Referenter 
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