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Referat landsmøte Organisasjon for norske 
fagskolestudenter 
 

Sørmarka 27.04.13 
 
12:00 
Innledning      Tor Erik Høydahl Eriksson, leder ONF 

Benedikte Sterner, leder Nasjonalt fagskoleråd 
Jonas Gustumhaugen, nestleder ONF 

 
 
Landsstyret informerte om årets arbeid.  
Kjersti Bjørnvik og Ragna Vorkinnslien valgt som ordstyrere. 
Astrid Skramstad valgt som referent. 
Møteregler vedtatt.  
Dagsorden vedtatt. 
Morten Løtvedt NSKI og Trine Dolmen Stene Emergence School of Leadership valgt til 
protokollunderskrivere.  
Pia Litleskare og Peder Hiis  valgt som tellekorps.  
 

 
Debatt vedtekter 
24 stemmeberettigede.  
Nytt vedtektsdokument lagt til grunn. Det ble lagt frem endringsforslag fra 
organisasjonsstyret. 

 
Innmelding av skoler: 
2.1 Innmelding til organisasjonen skal foregå gjennom studentråd istedenfor et samlet 
allmøte. Det ble argumentert at de som er valgt av sine studenter bør få velge. Det kan 
være vanskelig å samle alle studenter ved en fagskole, samt at det må kunne kreves at 
tillitsvalgte tar ansvar. Medlemmer er viktigste sak for ONF, derfor er det viktig at man 
kan melde inn skoler mer effektivt, samtidig som kontingent må ned. Ønsket tillegg: 
først informere i klassene, som deretter gir mandat til studentråd og stemmer over 
medlemskap.  
 
Det ble argumentert mot å gi studentråd ved fagskoler makt til å melde inn skolen  i 
ONF. Dette fordi ikke alle studentrepresentanter er aktive nok. Enhver student har rett 
til å bestemme om de vil være medlem. Elektronisk valg, alminnelig flertall og 
innmeldingsskjema ble nevnt. 
 
2.2.3 Må klargjøres hvor mange som kan delta på landsmøtet og hvilken rett de har. 
2.2.4 Ordlyd klargjort til hvilken makt en enkeltstudent kan ha.  
Viktig å ha støttemedlemmer som er politisk interesserte for å få ting gjort. 
 
Konsekvens av vedtektsendringer:  
2.1 vanskeligere å melde seg ut enn inn. 
2.5 Motstridende tilfelle - går imot at vi er politisk uavhengig.  Argumenteres for at ONF 
trenger aktive medlemmer.  
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Motstridende punkter 7.4 og 10.2 Kontrollkomite møteplikt, og møterett i 
organisasjons- og landsstyre. 
 
Landsmøtets myndighet:  
Det ble argumentert for å gjøre det enklere å se hvem som har møterett og status. Samt 
at det ikke er nødvendig at landsmøte skal gå igjennom økonomi.  Derfor stryke 
økonomisk beretning.  
 
5.2 hvilke saker som må behandles.  
5.3 og 5.4 Endring: innkalling til møter. 
 
5.2 kan flyttes til en ny paragraf sammen med 3.1.7 i de gamle dokumentene. 
(endringsforslag på landsmøte) 
 
5. må stå hva et landsmøte er, forlag 3.1.1 inkorporert under paragraf 5. 
5.1.2 Enkeltelever kan endres. Skoler som ikke er medlem, kan møte, men trenger ikke 
den samme makten. 
 
Landsstyrets myndighet: 
7.2 Landsstyret skal vedta arbeidsprogrammet.  
7. kan tas bort fordi det er landsmøte som vedtar politisk plattform. Landsstyret kan 
ikke gjøre stor forandringer. Stryke 7.2 
Ble argumentert mot. Burde ha tillitt til landsstyret.  
 
Annet tidspunkt for landsmøte:  
Det ble argumentert for å flytte landsmøte til starten av et semester for å få med 
nyvalgte studentrepresentanter. Eks oktober eller nærmere jul.  
  
Organisasjonsstyrets myndighet:  
9. Inkorporere punkt 5.1.1 fra de gamle vedtekter. Definere hva organisasjonsstyret er.  
Legge til 5.2.1 fra de gamle vedtektene.  
    
14 Rydde opp i hvordan valg skal foregå.  
 
 

Debatt arbeidsprogram 
Organisasjonsstyret la frem endringer. Nytt arbeidsprogram lagt til grunn. 

- Argumentert for å konkretisere arbeidsprogram, rammebetingelser, utdype 
hovedpunkter og underpunkter. Dette forenkler videreformidling av informasjon  
for deltakere til sine medstudenter og neste års studentråd. Arbeidsprogram må 
kunne brukes av tillitsvalgte. I tillegg blir det enklere å sjekke om 
styremedlemmer har gjort det de skal.  

- Motargument gikk på at dette vil gjøre det vanskeligere for organisasjons- og 
landsstyret å gjennomføre sine oppgaver. Detaljer vil gjøre det mer komplisert. 
Videre er det viktig for organisasjonsstyret med en enkel oversikt over hva som 
må gjøres i løpet av året. Kan sendes ut en mer konkret handlingsplan gjennom 
mail, nettside og lignende men dette er ikke et styringsdokument. 

- Ønske om å legge til punkt under samarbeidspartnere: Opprette og vedlikeholde 
kontakt med andre studentorganisasjoner.  
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Debatt politisk plattform 
Organisasjonsstyret la frem nytt forslag. Ny politisk plattform lagt til grunn.  
- Grad og tittel. Endring av ordlyd under 6.2 . Bør stå at fagskoleutdanning må bli 

anerkjent som høyere utdanning. Under punkt 6.3 må det settes inn innhold i 
utdannelsen. Kan bruke fagskolestudentene til å utvikle LUB 
(læringsutbyttebeskrivelser). Lik utdanning: Samkjøre utdanningsløp i forhold til 
annen høyere utdanning. Gjøre det enklere å fortsette på studier ved annet 
studiested.   

- Lån. Argumentert for å klargjøre under punktet lån.   
- Studentskipnad. Må presiseres at det er like rettigheter for fagskole som 

universitets- og høyskolestudenter. Samt kommunisere bedre med 
studentskipnader.  

- Punkt 7. Kvalitet i fagskolesektoren. Likestilling for alle skoler under eksamen, 
må kunne henvende seg til ONF for å klage. ONF må være tydelige på dette. 

- Punkt 8.2. Argumentert for en mer helhetlig utdanning i hele landet. LUB skal 
etterstrebe dette. Skal være klart i 2014. Men det ble argumentert for tydeligere 
undergrupper innen ONF. Dette gjelder i stor grad kreative fagskoler, hvor det er 
stor variasjon i fag og dermed vanskeligere å samkjøre utdanning. 

- Punkt 8.2 b Bør kreves at skoler får støtte til læringsmateriell dersom skolen ikke 
selv har råd. Argumentert for at dette går inn under punkt 4. 

- Punkt 11. Sømløs tertiærutdanning. Uenighet hvorvidt det trengs mer eller 
mindre matte og fysikk. Etterspurt fra arbeidsgivere med mer. Argumentert for at 
punkt 2.4 skulle vært satt inn under 11. Sømløs tertiær utdanning, og legge til 
studiepoeng. Argumentert for at disse punktene har ulik betydning. 

- Punkt 12 arbeidsmiljø. Utredning etterspurt. For dårlig arbeidsmiljø for 
fagskolestudenter. De blir plassert i dårligere lokaler, med dårlig inneklima etc. 
Trenger bedre og mer presisert arbeidsmiljølov for fagskolestudenter. Skal være 
et system for å rapportere om avvik ved fagskoler, avviksrapportering. Om dette 
ikke er å finne, må dette rapporteres inn. Argumentert for at loven er bra nok, 
men blir ikke etterfulgt.  

 

Debatt medlemskontingent 
Organisasjonsstyret la frem forslag til endring.  

- Forslag gikk ut på å senke medlemskontingent til 50 kroner per semester. Dette 
er en start for å bygge opp medlemsmassen, samt drifte organisasjonen. Dette er 
også relevant for vedtektsendring 2.1. da 50 kroner er lettere å forsvare ovenfor 
medstudenter. Bedre å satse på en stor medlemsmasse og lav kontingent, 
istedenfor færre medlemmer og høyere kontingent. I tillegg har medlemsmassen 
innvirkning på støtte fra Kunnskapsdepartementet.  

- Argumentert for at prisen ikke har så mye å si. Trenger de pengene som kan 
komme inn ved å heve prisen til 100 kroner. Neste års organisasjonsstyre trenger 
mer inntekt for å kunne reise på skolebesøk og økonomiansvarlig. Et annen 
argument gikk ut på høyere kontingent gjør det lettere å kreve mer av ONF.  
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Sørmarka 28.04.13 

 
Votering medlemskontingent 
Skriftlig votering 
23 stemmeberettigede  
 
Institusjonsbasert medlemskap  50 kroner     200 kroner 
Individuelt medlemskap 50 kroner     200 kroner 
Støttemedlemskap                        50 kroner     200 kroner 
 
50 kroner ble vedtatt for institusjonsbasert medlemskap. 
50 kroner ble vedtatt for individuelt medlemskap. 
200 kroner ble vedtatt for støttemedlemskap. 
 
 
Organisasjonsstyret, landsstyret og kontrollkomiteen informerte om arbeidsoppgaver. 
Organisasjonsstyret la frem forslag om at nye vedtekter trer i kraft natt til 29.04.13 
Forslag vedtatt.  
 

Votering vedtekter 
Se ”Endringsforslag for vedtekter” vedlegg 1. 
 
Forslag 1 trukket 
Forslag 2 trukket  
Forslag 3 Paragraf 2.2.1 b (tillegg) falt 
Forslag 4 og 11 Paragraf 2.2.4 (ordlyd) vedtatt 
Forslag 5 og 12 Paragraf 2.2.5 vedtatt 
Forslag 6 og 10 Paragraf 5.1 (tillegg) vedtatt 
Forslag 8 trukket 
Forslag 13 Paragraf 7.7.1 b (tillegg) vedtatt 
Forslag 14 trukket 
Forslag 17 trukket 
Forslag 16 trukket  
Forslag 9 Paragraf 10.2 vedtatt 
Forslag 18 trukket 
Forslag 7 Paragraf 3.1.7 (fra gamle vedtekter) falt 
Forslag 15 Paragraf 14.1 (tillegg) falt 
 
Nye vedtekter vedtatt.  
 

Votering politisk plattform 
Se ”Endringsforslag for Politisk plattform” vedlegg 2. 
 
Forslag 10 Punkt 2.2.4 (endring og flytting til 1.1.b) vedtatt. 
Forslag 3 Punkt 3.1 (tillegg) vedtatt. 
Forslag 8 Punkt 3.3.3 (endring i ordlyd) vedtatt. 
Forslag 5 falt til fordel for forslag 7 Punkt 6.6.3 (endring) vedtatt. 
Forslag 6 falt til fordel for forslag 1 Punkt (nytt punkt) vedtatt. 
Forslag 4 Punkt 7.5 (nytt punkt) vedtatt. 
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Forslag 9 Punkt 9.9.1 (tillegg i ordlyd) vedtatt. 
Forslag 2 Punkt 10.2 (endring) vedtatt. 
 
Ny politisk plattform vedtatt. 
 
Forslag fra ordstyrere. Organisasjonsstyret kan gjøre redaksjonelle endringer. Vedtatt.  
Forslag om at landsmøte skal avholdes i januar/februar vedtatt. Dette må det nye 
organisasjonsstyret ta til etterretning.  
 

Votering arbeidsprogram 
Se ”Endringsforslag for Arbeidsprogram” vedlegg 3. 
 
Forslag 3 (Tillegg til første avsnitt) vedtatt.  
Arbeidsprogrammet skaper rammene for organisasjonsstyrets handlingsplan. Denne 
skal være synlig for alle ONF medlemmer.  
 
Forslag 1 (Nytt punkt under samarbeidspartnere) vedtatt.  
Øke/ fortsette samarbeidet med andre studentorganisasjoner. 
 
Forslag 2 (Nye punkt under rekruttering) vedtatt. 

- Lage materiell for oppstart 
- Kurse regionale representanter for oppstart. 

 
Forslag 4 (Flytte rekruttering øverst , legge til nytt punkt) falt.  
Rekruttering flyttes, og blir første punkt. 
Nytt punkt om at eksterne delegater fra ONF skal dra til skolene å informere om 
organisasjonen.  
 
Forslag 5 (Nytt punkt) vedtatt. 
Utarbeide en plan for hvordan tillitsvalgte skal orientere studentene om ONF.  
 
Nytt arbeidsprogram vedtatt. 
 
 

Valg av nytt organisasjonsstyre, landsstyre og kontrollkomitee 
 
Malin Vangsnes valgt til leder. 
Eivind Hammer valgt til nestleder. 
Kristian Winther Leira valgt som organisasjonsstyremedlem.  
Tor Arne Slorafoss valgt som organisasjonsstyremedlem. 
 
Forslag om 5 medlemmer i organisasjonsstyret, og oversende resterende plasser til 
førstkommende landsstyremøte vedtatt. 
 
Forslag om at landsstyret skal bestå av 5 medlemmer vedtatt. 
 
Jonas Gustumhaugen valgt som landsstyremedlem. 
Tor Erik H. Eriksson valgt som landsstyremedlem. 
Nadja Scharning valgt som  landsstyremedlem. 
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Hilde Frøyland valgt som landsstyremedlem. 
Atli Graff Pètursson valgt som landsstyremedlem. 
 
Forslag om at kontrollkomitee skal bestå av 2 medlemmer vedtatt. 
 
Joachim Jusnes valgt som kontrollkomitee. 
Forslag om at resterende plass i kontrollkomitee oversendes landsstyret vedtatt.  
 
 
 
Møte hevet 14:25 
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Vedlegg 1. 
 

Endringsforslag for Vedtekter 

 

 

 

Forslag-1 – Vedteks endring - trukket 

 

2.1 - Utmelding av medlemsinstitusjon skal vedtas på nytt av studentrådet, på to 

møter med 6 mnd mellomrom.  

 

Forslagstiller: 

Stine Kontrollkomiteen 

For:                          Mot:      

 

 

Forslag- 2 – Vedtekter - trukket 

 

2.2.1 

 

Innmelding og videreføring av medlemskap vedtas ved alminnelig flertall blant 

studentene ved skolen. Medlemskap vedtas med kvalifisert flertall. 

 

 

 

 

Forslagstiller: 

Malin Vangsnes / Landsstyret 

For:                          Mot:   
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Forslag- 3 – Vedtekter - trukket 

 

2.2.1. b. (tillegg) 

Utmelding av medlemsskolene skal vedtas etter alminnelig flertall blant 

studentene ved skolen, og gjelder fra påfølgende semester. 

 

 

Forslagstiller: 

Malin Vangsnes / Landsstyret 

For:                          Mot:   

 

Forslag- 4 – Vedtekter - trukket 

 

2.2.4 (ordlyd) 

Enkeltstudenter har rett til å melde seg inn som individuelle medlem dersom 

studenters tilhørende skole ikke er medlem av organisasjonen. 

 

 

Forslagstiller: 

Malin Vangsnes / Landsstyret 

For:                          Mot:   
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Forslag- 5 - Vedtekter 

 

2.2.5. (ordlyd) 

Forskjellen på A og B er at B ikke har anledning til å inneha tillitsverv innad i 

organisasjonen. 

 

 

Forslagstiller: 

Malin Vangsnes / Landsstyret 

For:                          Mot:   

 

 

Forslag- 6 - Vedtekter 

 

5.1 (tillegg : paragraf 3.11 fra gamle) 

Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Landsmøtet holdes hvert år 

på sted som fastsettes av landsstyret. Organisasjonsstyret kommer med 

innstilling til Landsstyret. Tid og sted for landsmøtet skal avgjøres senest 4 

måneder før møtet skal holde sted. 

 

 

Forslagstiller: 

Malin Vangsnes / Landsstyret 
 

For:                          Mot:   

 

 

 

Forslag- 7 - Vedtekter 
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3.17 (fra det gamle) 

Stemmer for å ha vedtaket for det gamle 3.17 på det nye. 

 

Forslagstiller: 

Kirill Danielsen 

For:                          Mot:   

 

Forslag- 8 – Vedtekter - trukket 

5.1. B (tillegg) 

Landsmøtets myndighetsområde 

1.Behandle og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp på den vedtatte 

dagsorden. 

2. Høre årsberetning fra organisasjonsstyret. 

3. Velge organisasjonens tillitsvalgte til: 

a. Organisasjonsstyrets leder, nestleder og øvrige medlemmer. 

b. Landsstyret 

c. Kontrollkomite 

Forslagstiller: 

Malin Vangsnes / Landsstyret 

For:                          Mot:   
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Forslag- 9 - Vedtekter 

 

10.2 endres til 

Kontrollkomiteen har møterett på møter til organisasjonsstyret, og møteplikt til 

møtene i landsstyret.  

 

Forslagstiller: 

Stine, kontrollkomiteen 

 

 

For:                          Mot:   

Forslag-  10 – Vedtekter 

5.1 (tillegg(paragraf 3.11 fra gamle)) 

 

Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Landsmøtet holdes hvert år 

på sted som fastsettes av landsstyret. Organisasjonsstyret kommer med 

innstilling til landsstyret. Tid og sted for landsmøtet skal avgjøres senest 4 

måneder før møtet skal holde sted. 

 

Forslagstiller: 

Marlin Vangsnes / Landsstyret 

 

 

For:                          Mot:   
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Forslag- 11 – Vedtekter 

2.2.4 (ordlyd) 

 

Enkeltstudenter har rett til å melde seg inn som individuelle medlem dersom 

studentenes tilhørende skole ikke er medlem av organisasjonen.  

 

Forslagstiller: 

Marlin Vangsnes / Landsstyret 

 

 

 

For:                          Mot:   

Forslag- 12 - Vedtekter 

2.2.5 Forskjellen på A og B er at B ikke har anledning til å inneha tillitsverv 

innad i organisasjonen. 

 

Forslagstiller: 

Marlin Vangsnes / Landsstyret 

 

 

For:                          Mot:   
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Forslag- 13 – Vedtekter  

7.7.1 b (Tillegg) 

Landsstyret skal lede organisasjonens virksomhet i samsvar med vedtektene, 

samt landsmøtets vedtak. 

Forslagstiller: 

Marlin Vangsnes / Landsstyret 

 

 

For:                          Mot:   
Forslag – 14 – Vedtekter - trukket 

7.7.2 

Stryke første avsnitt  

”landsstyret fastsetter … betydning” 

Landsstyret vedtar budsjett utarbeidet av organisasjonsstyret. 

 

Forslagstiller: 

Marlin Vangsnes / Landsstyret 

 

 

For:                          Mot:   
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Forslag- 15 – Vedtekter - trukket 

14.1 (tillegg) 

Tillitsvalgte i organisasjonen skal ikke inneha politisk verv. 

 

Forslagstiller: 

Marlin Vangsnes / Landsstyret 

 

 

For:                          Mot:   

 

 

 
Forslag- 16 – Vedtekter - trukket 

 

9.1. Organisasjonsstyret 

a) Organisasjonsstyret er ONF’s  høyeste myndighet mellom landsstyremøtene. 

Organisasjonsstyret er vedtaktsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er tilstede. 

b) Organisasjonsstyret er ansvarlig for daglig drift for organisasjonen i samsvar 

med vedtektene, samt landsmøtets og landsstyrets vedtak. 

Forslagstiller: 

Landsstyret  

 

For:                          Mot:   
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Forslag- 17 – Vedtekter - trukket 

 

7.7. Tillegg 

Landsstyrets myndighetsområde (redigert paragraf 4.3 i gamle vedtekter) 

1. Behandle og vedta eventuelle årsmeldinger, delmål i arbeidsprogrammet, 

samt organisasjonens aktivitets- og handlingsplaner. 

2. Behandle årsregnskap, revisors beretning og kontrollkomiteens rapport, 

samt vedta budsjett. 

3. Behandle saker oversendt fra organisasjonsstyret.  

4. Opprette midlertidige komiteer/ utvalg etter behov. 

5. Foreta eventuelle bevilgninger. 

6. Foreta suppleringsvalg dersom et medlem av organisasjonsstyret fratrer 

sitt verv. 

Forslagstiller: 

Marlin Vangsnes / Landsstyret 

 

For:                          Mot:   
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Forslag- 18 – Vedtekter - trukket 

13.1 

a) vedtak fattes med alminnelig flertall så fremt ikke annet er bestemt. 

Endringer i vedtekter krever kvalifisert flertall. 

b) ved stemmelikhet kan forslaget revurderes/ endres, og ny votering 

gjennomføres. Ved eventuelt ny stemmelikhet, faller forslaget. 

 

 

Forslagstiller: 

Marlin Vangsnes / Landsstyret 

 

For:                          Mot:   
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Vedlegg 2. 
 

Endringsforslag for Politisk plattform 

 
 
 
 
 

 

 

Forslag- 1- Politisk plattform 

 

7. Kvalitet i fagskolesektoren (nytt punkt)  

Jobbe for å få innført avviksrapportering på alle skoler. 

 

Forslagstiller: 

Remi, Ålesund Fagskole 

 

For:                          Mot:   

Forslag- 2 – Politisk plattform 

 

10.2 (endring) 

Alle innstanser som tar avgjørelser som påvirker studentenes hverdag. 

 

Forslagstiller: 

Remi, Ålesund Fagskole 

 

 

For:                          Mot:   
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Forslag- 3- Politisk plattform 

 

Tillegg til 3.1 …på lik linje med andre studenter.  

Forslagstiller: 

Remi, Ålesund Fagskule 

 

 

For:                          Mot:   

Forslag- 4- Politisk plattform 

 

7.5 Nytt punkt 

Jobbe for at det stilles krav til pedagogisk kompetanse hos lærere/ forelesere. 

Forslagstiller: 

Remi, Ålesund Fagskule 

 

 

For:                          Mot:   
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Forslag- 5 – Politisk plattform 

 

Grad og titler 

Punkt 6.3 og 6.4 endres til, ikke bare tekniske fagskoler, men til alle grupper i 

fagskolen (også presisere de små gruppene, eks innenfor helse) 

Forslagstiller: 

Janne Thu 

 

 

For:                          Mot:   

Forslag- 6- Politisk plattform 

 

Arbeidsmiljø 

Viktig å tilføye en avviksrapport. 

Forslagstiller: 

Kirill Danielsen 

 

 

For:                          Mot:   
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Forslag- 7- Politisk plattform 

6.6.3 Det er viktig at alle fagskoler har titler som står sterkt i arbeidsmarkedet. 

 

Forslagstiller: 

Landsstyret  

 

 

For:                          Mot:   

Forslag- 8- Politisk plattform 

3.3.3 (Endring i ordlyd) 

 

Det skal være lik studieavgift til studentskipnadene for fagskolestudenter og 

andre studenter på tertiærnivå.  

 

Forslagstiller: 

Landsstyret 

 

 

For:                          Mot:   
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Forslag- 9 – Politisk plattform 

 

9.9.1. (tillegg i ordlyd) 

a) Fagskolepoeng og et verdi- og regnesystem rundt disse er viktig å få 

lovfestet. 

b) Fagskolepoeng må påvirke lønn og pensjonspoeng på samme måte som 

studiepoeng. 

 

Forslagstiller: 

Landsstyret 

 

 

For:                          Mot:   
Forslag- 10 -  Politisk plattform 

 

2.2.4 (endring og flytting til 1.1.b) 

-Fagskolen er på tertiært utdanningsnivå og skal omtales som høyere utdanning 

i Norsk lovgivning. 

 

Forslagstiller: 

Landsstyret 

 

For:                          Mot:   
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Vedlegg 3. 
 

Endringsforslag for Arbeidsprogram 

 

 

 

 

Forslag- 1 – Arbeidsprogram 

 

Samarbeidspartnere: (nytt punkt) 

Øke/ fortsette samarbeidet med andre studentorganisasjoner. 

 

Forslagstiller: 

Remi, Ålesund Fagskole 

 

 

For:                          Mot:   

Forslag- 2 - Arbeidsprogram 

 

Rekruttering (nye punkter) 

- Lage materiell for oppstart 

- Kurse regionale representanter for oppstart. 

Forslagstiller: 

Remi, Ålesund Fagskole 

 

 

For:                          Mot:   
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Forslag- 3 - Arbeidsprogram 

 

Tillegg til første avsnitt 

Arbeidsprogrammet skaper rammene for organisasjonsstyrets handlingsplan. 

Denne skal være synlig for alle ONF medlemmer. 

Forslagstiller: 

38 

 

For:                          Mot:   

 
Forslag- 4 - Arbeidsprogram 

 

Rekruttering  

Rekruttering flyttes, og blir første punkt. 

Nytt punkt om at eksterne delegater fra ONF skal dra til skolene å informere om 

organisasjonen. 

Forslagstiller: 

38 

 

 

For:                          Mot:   
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Forslag- 5- Arbeidsprogram 

 

Utarbeide en plan for hvordan tillitsvalgte skal orientere studentene om ONF. 

 

Forslagstiller: 

Joachim I. Jusnes 

 

 

For:                          Mot:   


