
 

 
NORSK FOLKEHJELP ORDINÆR PROTOKOLL 
SENTRALSTYREMØTE 4/2021 

Sørmarka 3.-5. desember   
 

TILSTEDE:  
Styreleder: Amalie Hilde Tofte 
1.  nestleder: Liv Nesse 
2.  nestleder: Stine Elisabeth Antonsen 
  
Sentralstyremedlemmer: Torulf Mikkelsen 
 Lene Klatten Vikan 
 Elisabeth Wickstrøm Åkredalen 

 Geir Nilsen 

 Øystein Valen 
Mimmi Kvisvik 

 Vegard Lindbæk   
 Jorge Alex Dahl 
 Ammal A. Haj (lørdag og søndag) 
 Jane Filseth Andersen 
 Magnhild Sofie Otnes 

 Vegard Grøslie Wennesland (fra fredag 15:00) 
 Fredrik Munkvold (fredag og lørdag)  
 Stein Guldbrandsen (fra fredag 12:00)  
 Walfred Andersson 
  
  
FORFALL: Ammal A. Haj (fredag) 
 Vegard Grøslie Wennesland (fredag fram til 15:00)  
 Fredrik Munkvold (søndag) 
 Stein Guldbrandsen (fredag fram til 12:00) 
  

 
TILSTEDE FRA KONTROLLKOMITEEN: 
Kontrollkomiteleder Kjersti E.R. Jenssen     

    

TILSTEDE FRA ADMINISTRASJONEN: 

Generalsekretær Henriette Killi Westhrin 
Assisterende generalsekretær Per Nergaard 
Avdelingsleder kommunikasjon Håkon Ødegaard (referent lørdag og søndag) 
Avdelingsleder Humanitær mine- og eksplosivrydding Per Håkon Breivik (til sak 12)  
Avdelingsleder økonomi Christian Stenseng (til sak 5, 7, 9, 10, 11) 
Avdelingsleder HR Hans Eric Haug (til sak 14) 
Avdelingsleder Innenlands Ingrid Sætre (til sak 8, 9, 15 og 16)  
Rådgiver Thea Katrin Mjelstad (referent fredag) 
 
GJESTER: 
Internrevisor Anne-Marie Helland fra PWC (til sak 11) 
Jonas Gaudernack fra PWC (til sak 11)  
 



 

 

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:  
11, 14,19, 1, 2, 3, 4, 7, 10, 5, 9, 8, 6, 12, 20, 16, 15, 18, 13, 17, 22, 21  
 
 
SAK 1 KONSTITUERING 
Styreleder åpnet møtet.  
 
Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Vegard Lindbæk 

Vedtak:  Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
 
SAK 2 PROTOKOLLER OG REFERATER 
Styreleder fremla følgende protokoller og referater: 

• Ordinær protokoll Sentralstyremøte 3 2021 

• Protokoll Ekstraordinært Sentralstyremøte 1 2021 

• Referat Solidaritetsungdom styremøte 4. november 

• Referat Sentralt Sanitetsutvalg 8 2021 

• Referat Sentralt Sanitetsutvalg 9 2021 

• Referat Sentralt Samfunnspolitisk Utvalg 6 2021 

• Protokoll Kontrollkomitemøte 5 2021 

• Protokoll AU-møte 9 2021 

• Protokoll AU-møte 10 2021 

• Protokoll AU-møte 11 2021 

• Protokoll AU-møte 12 2021 

• Protokoll Kontrollkomitemøte 5 2021 
 
Ord i saken: Fredrik Munkvold, Amalie Hilde Tofte, Jorge Alex Dahl, Ammal A. Haj,  
  Kjersti E.R. Jensen, Vegard Grøslie Wennesland 
 
Vedtak:  Protokoll Ekstraordinært Sentralstyremøte 1 2021 ble godkjent med endringer. 

Ordinær protokoll fra sentralstyremøte 3 2021 ble i forkant godkjent gjennom 
elektronisk behandling. Øvrige protokoller ble tatt til orientering.  

 

 

SAK 3 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJON OG STYRELEDER 
Generalsekretæren orienterte: 

• Følger opp situasjonen i Palestina, der Israel har terrorstemplet palestinske 
menneskerettighetsorganisasjoner, flere av dem våre partnere. Skal få besøk av 
organisasjonen Al-Haq, og skal ha dem med på møte med UD, og de skal også innlede 
på åpent møte.  

• Har deltatt på landsmøtene til Skolenes Landsforbund, Industri Energi og NNN.  

• Avtale om drift av Mottakstjenesten er forlenget ut februar, men det er stadig utsettelser i 
anbudet for videre drift.  

• Det er opprettet nye lokallag på Modum og i Hustadvika, og omstart på sanitetslag i 
Elverum og i Hønefoss.  

• Deltok sammen med Røde Kors på møte med statssekretær for Justis- og 
beredskapsdepartementet og fortalte om den frivillige redningstjenesten.  



 

• I Afghanistan ble expats sendt ut, nå henter vi expats inn igjen i landet.  

• Har en varslingssak som det kan bli mediedekning av.  

• I Syria er vi snart klare for å signere Memorandum of Understanding med syriske 
myndigheter. Vi kan fortsette annet arbeid i Syria.  

• Det er tatt ut sak mot Lundin i Sverige, for aktivitetene deres i Sør-Sudan. Vi følger opp 
saken.  

• Har fått beskjed fra LO om at det ikke blir aktuelt at LO Media overtar Appell. 

• Flere partnerorganisasjoner i El Salvador har fått kontorene gjennomsøkt og arkiv 
beslaglagt av myndighetene. Det blir fremmet forslag om en lov om å skattlegge penger 
til sivilsamfunnsorganisasjonene fra utlandet med 40%. ambassader legger press om å 
trekke bistand hvis det gjennomføres 

• Har fått inn en stor enkeltgave på 350 000 kroner.  

• Lokallag som ønsker å videreføre internasjonale prosjekter må søke Sentralstyret om lov 
i løpet av 2021. Det har blitt sendt ut informasjon om retningslinjene for drift av 
internasjonale prosjekter til lokallag, så langt har det ikke kommet inn noen 
henvendelser om dette. Administrasjonen har kartlagt lag som har internasjonal aktivitet, 
og vil kontakte lagene der aktiviteten kan være i strid med retningslinjene. Det er mulig 
administrasjonen ikke har full oversikt over lag som har aktivitet som kan være i strid 
med retningslinjene, da flere lokallag ikke rapporterer om aktivitet til administrasjonen.  

• Sammen med Sentralt Sanitetsutvalg har administrasjonen høsten 2021 gjennomført en 
prøveordning med reiseinstruktører. Dette er frivillige instruktører som får betalt for å 
gjennomføre kurs i andre lokallag enn sitt eget. Denne ordningen skal evalueres 
grundigere, men i løpet av høsten er det gjennomført eller avtalt 18 lokale kurs. Det er et 
høyt antall kurs, og vi håper at denne ordningen også har bidratt til rask 
kursgjennomføring for nye medlemmer hos mange lokallag. Vi ønsker å se på om dette 
tiltaket også kan videreføres 

• Gjennomfører prosess der vi ser på hvilke deler av utdanningsplanen for 
redningstjeneste og førstehjelp som kan støttes med e-læringsmoduler. I forbindelse 
med dette vil det også etableres en mer permanent struktur for denne type opplæring. 
Det jobbes i dag med å digitalisere førstehjelpskurs for mannskaper (tidligere KNF). Vi 
vil deretter jobbe videre med resterende kursportefølje.  En pilotlansering av de første 
kursene vil skje i 1. kvartal 2022. 

• Hovedlinjer for kurs internasjonal solidaritet er presentert for Samfunnspolitisk Utvalg og 
det gjennomføres en workshop 8. desember med ansatte fra internasjonal avdeling samt 
andre nøkkelpersoner. Første ordinære kurs planlegges første halvdel i 2022. I samråd 
med Samfunnspolitisk Utvalg er det planlagt to kurs i 2022, og videre ett kurs per år etter 
det. 

• Det er gjennomført pilotkurs i antirasismesatsingen på Sørmarka, med 12 deltakere. 
Kursopplegget er evaluert og revidert etter erfaringene fra piloten og manualen satt opp 
på nytt. Neste Antirasisme-kurs skal holdes for Norsk Folkehjelp Sunnhordaland sin 
Solidaritetsungdom-gruppe 11.-12. desember.  

• Det har blitt gjennomført ett tre-timers kurs «Rasisme og antirasisme på arbeidsplassen 
– hva kan vi gjøre?» for Fagforbundet Sykehus og Helse. Kurset skal være 
utgangspunkt for videre arbeid med eget kurs rettet mot fagbevegelsen.  
 

Styreleder orienterte:  

• Styreleder takker lokallagene og administrasjonen som la til rette for en flott styretur til 
Sør-Troms.  
 



 

Ord i saken: Henriette Killi Westhrin, Stein Guldbrandsen, Liv Nesse, Vegard Grøslie 

Wennesland, Amalie Hilde Tofte, Vegard Lindbæk, Walfred Andersson, Ammal 

A. Haj, Øystein Valen 

 

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering. 

 

Sak 4 SENTRALSTYRETS ARBEIDSPLAN OG ÅRSHJUL 
Styreleder orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir. Sentralstyrets arbeidsplan og årshjul gir 
Sentralstyret en oversikt over når og hvilke saker som behandles i løpet av landsmøteperioden.  
 
Sak om rapportering fra GTC flyttes til sentralstyremøte 1 og 3 2022. Sentralstyremøte 2 2023 
settes opp over to dager.  
 
Ord i saken: Mimmi Kvisvik 
 
Vedtak:  Sentralstyret tar arbeidsplan og årshjul til orientering. Arbeidsplan og årshjul er 

oppdatert i tråd med endringer på sentralstyremøte 4 2021. 

 

Sak 5 STATUS ØKONOMI 2021 
Avdelingsleder økonomi orienterte om status økonomi 2021. Prognose 3 tilsier et Foreløpig 
resultat på 4,4 millioner kroner, som gir et negativt budsjettavvik med 9 000 kroner. 
Budsjettoppnåelsen skyldes i hovedsak at inntekter og kostnader er tilnærmet likt budsjett. 
 
Ord i saken: Christian Stenseng, Amalie Hilde Tofte, Liv Nesse, Mimmi Kvisvik, Henriette Killi 

Westhrin, Kjersti E.R. Jenssen  

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.  

 

 

Sak 6 STATUS HANDLINGSPLAN 2021  
Generalsekretær orienterte. Sentralstyret gis status på arbeidet i henhold til inneværende 
handlingsplan. 
 

Ord i saken:  Amalie Hilde Tofte, Henriette Killi Westhrin, Vegard Grøslie Wennesland, 

Vegard Lindbæk, Mimmi Kvisvik 

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.  

 

Sak 7 STATUS VARSLINGSSAKER  
Avdelingssjef økonomi og generalsekretær orienterte med utgangspunkt i utsendt sakspapir.  
 
Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Mimmi Kvisvik 
 
Vedtak:  Sentralstyret tar status varslingssaker til orientering.  

 

Sak 8 HANDLINGSPLAN 2022 

Generalsekretær la fram handlingsplan 2022. Norsk Folkehjelps handlingsplan er et  

styringsverktøy for Sentralstyret og administrasjonen. Handlingsplanen definerer hvilke områder  



 

som skal prioriteres i året som kommer, resultatmål og hvordan resultatoppnåelse skal måles.  

Sentralstyret vedtar handlingsplan for påfølgende år på årets siste sentralstyremøte. 

  

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Henriette Killi Westhrin, Magnhild Sofie Otnes, Stine 

Elisabeth Antonsen Jane Filseth Andersen, Mimmi Kvisvik, Jorge Alex Dahl 

 

Vedtak: Sentralstyret vedtar Handlingsplan 2022, med følgende endringer:  

  

 Nøkkeltall «Full momskompensasjon for frivillige innføres» fjernes da dette er 

oppnådd.  

 

 Nøkkeltall «Minst 2 kurs for beredskapsambulanse er gjennomført» endres til 

«Minst 2 kurs i avansert førstehjelp er gjennomført». 

 

 Liste over forkortelser skal oppdateres.    

 

Sak 9 BUDSJETT 2022 

Avdelingsleder økonomi la fram Budsjett 2022. Sentralstyret får hvert år framlagt budsjett for 

påfølgende år i Norsk Folkehjelp. 

 

Følgende forslag ble fremmet i saken: 

 

Fra Jorge Alex Dahl: 

1 A. Det åpnes for frikjøp av leder for Solidaritetsungdommen i en prosent som avtales med 

leder. 

1 B. I forbindelse med arbeidet med synlighet og verving av medlemmer, tilpasses det eget 

verve/kampanjemateriell for bruk i lokallagene i form av materiell for SoMe og flyers/plakater.  

Det bevilges 500 000 kroner til dette arbeidet. 

 

Fra Mimmi Kvisvik:  

2. Sentralstyret avsetter 808 000 kroner til ungdomssatsing i 2022. Disponering av disse 

midlene gjøres i samarbeid med ungdomsorganisasjonene. Dette gir et budsjett i balanse.  

 

Fra Vegard Lindbæk:  

3. Vi ber om at det ryddes slik at saniteten får 350 000 kroner til kompetanse og utviklingsfondet 

for å dekke opp for forliket med Tromsø og 350 000 kroner for å videreføre vår satsning på 

reiseinstruktører. Totalt 700 000 kroner.  Dette bør tas fra Administrasjonsbidraget. Vi har 

fortsatt store etterslep i Saniteten og ett stort behov for å for å gjennomføre flere kurs og gi de 

lag som ikke har egne instruktører en hjelpende hånd. Dette er også helt i tråd med 

landsmøtevedtak om flere lokallag og flere medlemmer.  Midler som ikke brukes i 2022 

overføres til 2023. 

 

AUs innstilling: 

 

1 A: Avvises til fordel for AU 2. 

1 B: Avises til fordel for AU 3.  

2: Avvises til fordel for AU 2. 



 

3: Avvises, til fordel for AU 4. 

 

AU 1: Overskuddet på budsjett 2022 med 800 000 kroner omdisponeres, slik at budsjett går i 

null. 

 

AU 2: Det avsettes 650 000 kroner til en ungdomssatsing for Solidaritetsungdom og 

Sanitetsungdom, med mål om å etablere flere lag og grupper og verve flere medlemmer.  

Det skal være en hovedprioritering å søke på flere midler til ungdomsarbeid, slik at man får 

ytterligere styrking gjennom prosjektmidler. Dette kommer i tillegg til den satsingen som er 

foreslått i budsjettet på 2X50% stilling innenfor gjeldende bemanning. Sanitetsungdom, 

Solidaritetsungdom og AU delegeres beslutning rundt hvordan midlene skal benyttes.  

 

AU 3: Innenfor allerede avsatt midler til synlighet skal det avsettes midler til medlemsverving, og 

sikres at det utvikles tiltak rettet mot verving i lokallagene.  

 

AU 4: Tippemidler omdisponeres slike at posten «ledelse førstehjelp og redning» reduseres 

med 350 000 kroner, og gjøres om til egen post for reiseinstruktører. Den nye posten tilføres 

150 000 kroner fra frie midler, slik at samlet sum blir 500 000 kroner. 

 

Eventuelle ubrukte tippemidler for 2021 overføres Sentralt Sanitetsutvalg. På tippemidler, som 

på alle andre prosjektinntekter, videreføres det 10% administrasjonsbidrag. Dette trekkes på det 

tidspunktene midlene utgiftsføres. I tråd med vedtak i sak 12.01.21 skal forliket med NF Tromsø 

dekkes av tippemidler. Dette skal fremover føres på egen budsjettpost. For 2022 dekkes dette 

ved å redusere følgende poster:  

 

• Etablering av lokallag 100 000 

• E-læring 100 000  

• Kurs og kompetansefondet 150 000 

 

AU sin innstilling ble vedtatt.  

 

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Henriette Killi Westhrin, Christian Stenseng, Øystein Valen, 

Mimmi Kvisvik, Vegard Lindbæk, Jorge Alex Dahl, Liv Nesse, Kjersti E. R. 

Jensen, Fredrik Munkvold, Ammal A. Haj, Walfred Andersson, Lene Klatten 

Vikan, Stine Elisabeth Antonsen, Torulf Mikkelsen, Magnhild Sofie Otnes, Geir 

Nilsen, Øystein Valen, Vegard Grøslie Wennesland, Jane Filseth Andersen, 

Stein Guldbrandsen 

Vedtak: Sentralstyret vedtok budsjett 2022 med endringene som følger av AUs innstilling, 

med et resultat på kr 0. Det gjøres en overføring på kr 425 000 til formålskapital 

med selvpålagte restriksjoner for avsetning til kostnader for landsmøte 2023.  

 Det protokollføres at representanten Vegard Eidissen Lindbæk er uenig til bruken 

av inntekter fra overskuddet til Norsk Tipping. Det stemmes for budsjettet som 

helhet men protokollføres at det ikke er enighet i bruken av tippemidlene.  

 

Sak 10 ÅRSPLAN OG RISIKOVURDRING INTERNREVISJON 2022 



 

Avdelingsleder økonomi orienterte med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Sentralstyret ble  

framlagt risikovurdering av Norsk Folkehjelps utekontorer som danner grunnlag for vurdering av  

land for internrevisjon. 

 

Ord i saken: Jorge Alex Dahl, Mimmi Kvisvik, Kjersti E.R. Jenssen, Magnhild Sofie Otnes, 

Ammal A. Haj, Vegard Lindbæk, Amalie Hilde Tofte, Geir Nilsen, Øystein Valen 

 

Vedtak:  Sentralstyret vedtar at det gjennomføres internrevisjon i Sør-Sudan 

(partnerstyring), Sør-Irak (logistikkstyring) og Zimbabwe (virksomhetsstyring). 

 

 

Sak 11 INTERNREVISJON LAOS OG IRAK 

Internrevisor Anne-Marie Helland fra PWC la fram saken. I 2019 gikk Norsk Folkehjelp over til å  

bruke ekstern internrevisjon. Det har blitt gjennomført internrevisjon i Laos og Irak (Nord).  

Internrevisjonen i Laos ble gjennomført digitalt, internrevisjonen i Irak (Nord) ble gjennomført  

fysisk.   

 

Ord i saken: Liv Nesse, Henriette Killi Westhrin, Jonas Gaudernack, Anne-Marie Helland, 

Jorge Alex Dahl, Mimmi Kvisvik, Magnhild Sofie Otnes Amalie Hilde Tofte, Jane 

Filseth Andersen 

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.  

 

Sak 12 HALVÅRSRAPPORT GTC 

Avdelingsleder Humanitær mine- og eksplosivrydding orienterte med utgangspunkt i utsendt  

sakspapir. Sentralstyret har vedtatt at Global Training Center (GTC) leverer  

halvårlige statusrapporter som inkluderer en oversikt over budsjett/forbruk, antall hunder  

på GTC, ansatte samt salg og donasjon av hunder. Sentralstyret mottok GTCs halvårlige  

statusrapport for perioden 01. januar til 30. september 2021. 

 

Ord i saken: Per Håkon Breivik, Mimmi Kvisvik, Jane Filseth Andersen, Øystein Valen, Liv 

Nesse, Kjersti E.R. Jensen, Amalie Hilde Tofte, Henriette Killi Westhrin 

 

Vedtak: Sentralstyret sendte saken tilbake til administrasjonen. Administrasjonen skal 

framlegge forskjeller på budsjetterte utgifter og faktiske utgifter for Sentralstyret. 

Sentralstyret skal fatte vedtak gjennom digital behandling når nytt saksframlegg 

foreligger.  

 

Sak 13 OPPDATERING OM 1.MAI-TEMA 

Generalsekretær la fram saken. Forslag til tema for 1.mai-aksjonen 2022 er «Rettighetskamp på  

liv og død», samme tema som i 2021.   

 

Ord i saken: Henriette Killi Westhrin, Jorge Alex Dahl, Magnhild Sofie Otnes, Ammal A. Haj 

Geir Nilsen, Walfred Andersson  

 

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.   



 

 

Sak 14 LØNNSPOLITIKK I NORSK FOLKEHJELP 

Avdelingsleder HR la fram saken. Saken omhandler lønnspolitikk og lønnsnivå for  

lederstillingene i Norsk Folkehjelp, og ble bestilt av Sentralstyret på sentralstyremøte 2 2021. 

 

Ord i saken: Magnhild Sofie Otnes, Jane Filseth Andersen, Mimmi Kvisvik, Walfred 

Andersson   

 

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.  

 

Sak 15 INNHOLD HOVEDTEMA OG DEBATTHEFTE FOR LANDSMØTE 2023 

Generalsekretær la fram saken.  

 

Ord i saken: Henriette Killi Westhrin, Geir Nilsen, Mimmi Kvisvik, Elisabeth Wickstrøm 

Åkredalen, Jorge Alex Dahl, Øystein Valen  

 

Vedtak: 1. Sentralstyret vedtar «Klima og kriser» som hovedtema for landsmøtet 

 2023  

2. Forslag til debatthefte godkjennes  

3. De foreslåtte tiltakene igangsettes for å skape engasjement og eierskap 

 til debattheftet i medlemsorganisasjonen/lokallagene 

 

Sak 16 MANDAT OG MEDLEMMER LANDSMØTEKOMITEER 

Styreleder la fram saken. Sentralstyret har vedtatt at det skal opprettes følgende tre  

Landsmøtekomiteer: Landsmøtekomite som skal behandle vedtekter, prinsipprogram,  

overordnede prioriteringer og organisatoriske spørsmål. En temakomite på Klima og Kriser, som  

skal behandle alle innspill til hvordan Norsk Folkehjelp kan møte utfordringer som følge av klima  

og kriser i framtiden, og en valgkomite. Det framlegges forslag til mandat og medlemmer for  

komiteene. Det vises til Norsk Folkehjelp Hadelands brev til Sentralstyret.  

   

Ord i saken:  Amalie Hilde Tofte, Mimmi Kvisvik, Ammal A. Haj, Øystein Valen, Jorge Alex 

Dahl, Stine Elisabeth Antonsen, Kjersti E.R. Jenssen, Elisabeth Wickstrøm 

Åkredalen, Stein Guldbrandsen  

Vedtak: Sentralstyret vedtar mandater og medlemmer til landsmøtekomiteer for 

landsmøte 2023. Det skal gjøres en endring i punkt 4 i valgkomiteens mandat, fra 

oversendelse til Sentralstyret til oversendelse til Landsmøtet.  

 

Sak 17 KOMMUNIKASJONSPLAN NORSK FOLKEHJELP 

Avdelingsleder kommunikasjon la fram saken. Sentralstyret har tidligere vedtatt at det  

Skal brukes 4 millioner kroner på økt synlighet i Norsk Folkehjelp. Kommunikasjonsplanen er 

administrasjonens forslag til bruk av disse midlene. 

Ord i saken: Henriette Killi Westhrin, Stine Elisabeth Antonsen, Amalie Hilde Tofte, Vegard 

Lindbæk, Ammal A. Haj, Fredrik Munkvold, Vegard Grøslie Wennesland, Jorge 

Alex Dahl, Mimmi Kvisvik, Øystein Valen 



 

Vedtak: Sentralstyret godkjenner Kommunikasjonsplan. 

 

Sak 18 KONFLIKTHÅNDTERING I NORSK FOLKEHJELP 

Generalsekretær la fram saken. Sanksjonsutvalget og Organisasjonsutvalget erfarer at noen  

saker faller mellom to stoler i dagens vedtekter og mandater for utvalg. Utvalgene har derfor  

startet et samarbeid for å se på hvordan konflikthåndtering kan håndteres i Norsk Folkehjelp. 

 

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte 

 

Vedtak:  Sentralstyret vedtar at prøveordningen gjennomføres.  

 

Sak 19 RESULTATER STYREEVALUERING 2021 

Styreleder la fram saken. Saken ble lagt fram til gruppearbeid på styreopplæring. Forslag fra  

gruppearbeidet følges opp av arbeidsutvalget.  

 

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.  

 

Sak 20 RETNINGSLINJER OM HABILITET 

Generalsekretær la fram saken. Retningslinjer om habilitet har ikke vært oppdatert siden  

2008. Det er derfor blitt gjort en oppdatering av retningslinjene.   

 

Ord i saken:  Kjersti E.R. Jensen, Amalie Hilde Tofte, Mimmi Kvisvik, Vegard Lindbæk, Øystein 

Valen, Henriette Killi Westhrin,  

 

Vedtak: Sentralstyret vedtar oppdateringen av retningslinjer om habilitet, med 

redaksjonelle endringer. Retningslinjene skal ikke gjelde for ansatte, og ansatte 

fjernes fra retningslinjene. Retningslinjene legges ut på Norsk Folkehjelps 

hjemmesider og gjøres tilgjengelig for alle. 

 

Sak 21 SENTRALSTYRETS KVARTER 

Saken ble behandlet uten representanter fra administrasjonen tilstede.  

 

Sak 22 EVENTUELT 

 

Lokallagskontakter 

Saken ble framlagt av 2. nestleder. Administrasjonen bes komme med forslag til ny fordeling av  

lokallagskontakter etter frafall av tidligere styreleder.  

 

Ord i saken: Stine Elisabeth Antonsen, Amalie Hilde Tofte 

 

Vedtak: Administrasjonen fremmer forslag om fordeling lokallagskontakter til 

Sentralstyret.  

 

Solidaritetsungdommen og Fagforbundet 



 

Stein Guldbrandsen meldte inn saken til eventuelt. Saken om mulighet for å samarbeide med 

fagbevegelsen om finansiering av stilling til Solidaritetsungdommen legges fram på neste 

sentralstyremøte.  

Ord i saken:  Stein Guldbrandsen, Ammal A. Haj, Magnhild Sofie Otnes, Jorge Alex Dahl,  

  Torulf Mikkelsen, Stine Elisabeth Antonsen, Henriette Killi Westhrin, Kjersti E.R.  

  Jenssen, Mimmi Kvisvik, Vegard Lindbæk 

Vedtak: Saken settes opp på neste sentralstyremøte.  

 

Styrereise Bosnia 

Geir Nilsen la fram saken med forslag om å diskutere en eventuell styrereise til Bosnia. 

Diskusjon om styrereise tas opp når smittesituasjonen er mer avklart.  

 

Oslo, 5. desember, 2021 

 

 

Amalie Hilde Tofte Liv Nesse 

Styreleder 1. nestleder 
 


