LANDSSTYRET
19.SEPTEMBER 2015
REFERAT

Tid og sted:

19.september 2015, Haugtun. Møtet satt kl. 19.50 og avsluttet kl. 22.00.

Til stede:

Sara Marie Grimstad (leder), Marte Leberg (nestleder), Knut Natskår Svihus
(Bergen), Sophie Panknin (Oslo), Audun Stranden (Trondheim), Anders Såstad
(Trondheim), Kristine Sundsdal (vara Trondheimsforbundet, ikke stemmerett)
og Astri Gryt (representant for ansatte, ikke stemmerett).

Forfall:

Torkild Hausken (Oslo), Jan Arne Bosnes (Trondheim), Torkil Hvidsten
(generalsekretær)

Saker:
0. Konstituering
0.1 Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkallingen ble godkjent.
0.2 Godkjenning av saksliste
LS gjorde enkelte endringer i den utsendte sakslista.
Vedtak:
0. Konstituering
0.1 Godkjenning av innkalling
0.2 Godkjenning av saksliste
0.3 Valg av ordstyrer og referent
1. Referater og orienteringer
1.1 Godkjenning av referat fra LS 29.-30.august
2. Organisasjonssaker
2.1 Endringer i LS/intern korrespondanse
2.2 Brev fra Sophie Panknin og Torkild Hausken
0.3 Valg av ordstyrere og referenter
Vedtak:
Ordstyrer: Sara Marie Grimstad
Referent: Astri Gryt

1. Referater og orienteringer
1.1 Godkjenning av referat fra LS-møte 29.-30.august.
Med endring: fjerne «det har oppstått et «forbundskollektiv» på Solsiden i Trondheim, der
det for øyeblikket bor sju forbundere» fra avsnitt fire i sak 1.3.
Referatet godkjent med disse endringer.

2. Organisasjonssaker
2.1 Endringer i LS/intern korrespondanse
Andreas Fosby har trukket seg fra LS. LS tok dette, samt etterspillet etter epost-utvekslingen
til etterretning.
LS stiller seg bak, og har tillit til, generalsekretær.
LS mente at leder Sara Grimstad håndterte saken på en god måte.

2.2 Brev til LS fra Sophie Panknin og Torkild Hausken
Sophie Panknin og Torkild Hausken ønsker å trekke seg fra LS.
LS ba Sophie og Torkild om å sitte ut perioden, eller i det minste sitte til etter neste LS-møte.
Sophie sa nei til dette forslaget, og mente også at dette var uaktuelt for Torkild. Sophie
foreslo, på vegne av de to, at det arrangeres et ekstraordinært LM.
Det kom frem fire forslag som ble stemt over på bakgrunn av dette brevet:
1.Sophie og Torkild sitter i LS ut perioden – ikke realitetsbehandlet da Sophie mente
dette ikke var aktuelt.
2.Ekstraordinært LM – falt (for 1 – mot 5 – avholdende 0)
3.LS ønsker at Oslo velger to personer som får en observatørrolle i LS frem til neste
LM. LS vil senere snakke om hvordan disse skal brukes (enstemmig vedtatt).
4.Osloforbundet har ikke noen representanter i LS – falt automatisk på bakgrunn av
avstemning på alternativ 3.

Vedtak:
LS ønsker at Oslo velger to personer som får en observatørrolle i LS frem til neste LM. LS vil
senere snakke om hvordan disse skal brukes

Oslo, 25.09.15
Astri Gryt

