
Referat fra møte i KFU 22. februar 2017 

 
 
Tilstede: Mads-Arve Moe, Christoffer Holt, Cato Nordahl, Jane H. Egeli 
 
Meldt forfall: Christine Blomquist 
 
 
Dette møtet var forberedende møte til årsmøtet, noe sakene vi 
gjennomgikk bar preg av. Årsmøtets agenda ser ut som følger: 
 
Agenda 

1. Godkjenning av innkalling 

2. Valg av møteleder og referent 

3. Valg av to personer til å underskrive protokoll 

4. Årsberetning 2016/17 

5. Årsregnskapet 2016 og budsjettet 2017. 

6. Vedtektsendringer 

7. Innmeldte saker 

8. Valg - Valgkomiteen leverer sin innstilling når den foreligger 
9. Avslutning/Erfaringsutveksling 

 
På punkt 2 valg av møteleder og referent snakket vi om at styrets 

sekretær blir referent på årsmøtet og leder blir møteleder. Når det gjaldt 

protokollunderskrivere blir dette ordnet direkte på årsmøtet. 

 

Vi gjennomgikk årsberetningen, der leder påpekte at saken om seksuell 

trakassering er en sak han be intervjuet av ØP om, uten at saken var 

kommet i trykk når styremøtet ble avholdt. 

 

Regnskapet viste 2241,- på KFU-kontoen per 1.1.17, og det vil 

inneværende år først og fremst forekomme utgifter i forbindelse med 

årsmøtet. 

 

Vedtektsendringene ble gjennomgått, og det ble påpekt at flere av 

endringene egentlig er rene formaliteter. 

 



Siden det ikke har blitt meldt inn noen saker til innkommende saker, 

velger vi å kjøre skolebruksplan som sak der. Dette fordi vi vet det er 

mange meninger om dette, og fordi det er en høyaktuell sak i disse 

dager. Alle styremedlemmer forbereder seg på a kunne ha noen å bidra 

med i saken. 

 

Valgkomiteen har varslet at ingen av komiteens medlemmer stiller på 

årsmøtet, og innstillingen er derfor oversendt styreleder. Styreleder er 

derfor forespurt av valgkomiteen om han kan legge frem komiteens 

innstilling. 

 

Under avslutningen vil styrets nyvalgt leder dele ut en oppmerksomhet til 

avtroppende styremedlemmer. 

 

Det ble dessuten tatt opp muligheten for å se nærmere på grensesetting, 

som en konsekvens av saken om seksuell trakassering. Jane kunne 

fortelle om et opplegg i Sandefjord, der de har temakvelder om blant 

annet grensesetting. Dette sjekkes nærmere og tas opp i et styremøte 

for det nye styret. 

 

Referent, styrets leder Christoffer Holt 

 

 


