
KFU styremøte 2.juni 2016 

Til stede:  

Christoffer Holt, Cato Nordahl, Mads-Arve Moe, Christine H. Blomquist og Jane H. Egeli 

 

Sak 6/16 Godkjenning av innkalling 

Godkjent uten innsigelser  

 

Sak 7/16 Konstituering av styret 

Leder av KFU ble valgt på årsmøtet 31.03.2016.  

Leder:    Christoffer Holt 

Nestleder:    Mads-Arve Moe 

Styremedlem og kasserer: Christine H. Blomquist 

Styremedlem og referent: Jane H. Egeli 

Styremedlem:   Cato Nordahl 

Styremedlem:   Cecilie Torjussen  

Vara:    Beatrice All Borgen-Dons 

KFU velger å levere tilbake laptop fra kommunen, da denne har et oppdateringsbehov.  

Sak 8/16 Regnskap og økonomi 

Kontoansvar ble overfør til ny kasserer. Kasserer disponerer og fører regnskap. 

Per i dag ingen endring vedr. beløp. 

 

Sak 9/16 Mailadresse KFU 

Leder i KFU skal ta kontakt med Larvik kommune for å høre om KFU kan få egen kommunal 

mailadresse. På den måten vil KFU være lettere tilgjengelig, og det vil være enklere å ta vare 

på tidligere års historikk og korrespondanser. 

 

Sak 10/16 Arbeidsoppgaver og fordeling 

Disse temaene ble tatt opp under møtet: 

- Mobbekampanje og arrangement på Hedrum Ungsomskole 

- Fagerli skole og trafikksikkerhet. Hvor langt har prosessen kommet?  

  Ønske om å besøke skolen i desember 2016. 

- Politisk deltagelse ved møter i FAU og SU. 

- Hvordan gjøre KFU mer synlig?  

- Tettere samarbeid med FAU- og SU-ledere. Invitere til et møte i høstsemesteret. 

 

Det ble foreslått å etterspørre oversikt over FAU- og SU-representanter ved de ulike skolene, 

samt presse på at skolene har oppdaterte lister på sine respektive hjemmesider. Leder har fra 

tidligere en liste for status per mars 2016, men vi regner med at denne vil ha 

oppdateringsbehov så snart nytt skoleår begynner. 



Arbeidsfordeling : 

Christoffer og Mads-Arve: jobber opp mot kommunen/ politikere 

Cato: prosess Stavern skole (hvis noe nytt skjer) 

Jane: prosess Fagerli skole 

 

 

Sak 11/16 Informasjonsbehov 

Det er ønske om å invitere en leder fra virksomhetsområde kultur og oppvekst til et møte med 

KFU, med en klar bestilling på hva KFU har i behov av å vite for å kunne utgjøre en objektiv 

rolle i kommunen. 

 

Det berammes nytt møte i august/ september 2016. 

 

 

Referent: Jane H. Egeli 


