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Innkalling til ekstraordinært årsmøte i
Oslo KFU
Dato: 22. oktober 2020
Tid: 19:00 – 20:00
Sted: uavklart
Agenda
Sak 1. Godkjenne innkalling og saksliste.
Sak 2. Nytt punkt vedtekter §11 d) Valgkomité
Bakgrunn: Innmeldt forslag om opprettelse av nytt punkt i vedtektene vedr. valgkomité.
Styret i Oslo KFU mener at en velfungerende valgkomité vil være et verdifullt tilskudd til
virksomheten. Opprettelse av dette har derfor vært jevnlig på agendaen de siste årene.
Utfordringen ligger i at dette vil være nok et utvalg det jevnlig skal rekrutteres til, og mer
arbeid som skal gjøres. Styret har derfor prioritert de tilgjengelige ressursene til
gjennomføring av skolegruppemøter og representanter i utvalget, som er blant våre
primæroppgaver.
Styret støtter ikke forslaget om å vedtektsfeste en valgkomité nå, da styret i Oslo KFU allerede
har iverksatt arbeidet med å utarbeide retningslinjer for valgkomiteens arbeidsoppgaver som
skal fremlegges for godkjenning på ordinært årsmøte i 2021. Styret arbeider aktivt for at første
valgkomité kan opprettes på det samme årsmøte, gitt at tilstrekkelig antall kandidater, som
er kompetente og skikket til tillitsverv, melder seg.
Sak 3. Opprettelse av arbeidsgruppe jf. vedtektenes § 14 for videreføring av
opplæringsprosjekt for foreldre i norsk og øvrige grunnleggende ferdigheter igangsatt ved
skolene Haugen og Vestli, med det formål å fremme skole-hjemsamarbeidet som arena for
inkludering, kompetanseheving og myndiggjøring av den enkelte/demokrati.
Bakgrunn: Innmeldt forslag om opprettelse av arbeidsgruppe.
Styret i Oslo KFU støtter ikke forslaget, da opplæringsprosjektet som det vises til er en
kommersiell virksomhet som Oslo KFU ikke skal delta i. Dette vil være i strid med Oslo KFUs
vedtekter.

Sak 4: At årsmøtet i Oslo KFU i 2021, som en prøveordning, blir gjennomført i forbindelse med
Foreldrekonferansen.
Bakgrunn: Innmeldt forslag om sammenslåing av årsmøtet og Foreldrekonferansen.
Styret i Oslo KFU er i utgangspunktet positive til alle forslag som kan medføre økt oppslutning
om årsmøtet, men støtter ikke forslaget da det vanskelig vil la seg gjennomføre i praksis.
Foreldrekonferansen tar vanligvis tre timer å gjennomføre, fra 18:00 – 21:00. Å legge årsmøte
til dette arrangementet vil påføre årsmøterepresentantene betydelig tidsbelastning, og bidra
til at behandlingen av årsmøtesaker vil bli satt under tidspress.

Påmelding
Vi oppmuntrer hvert FAU til å bruke stemmeretten sin. Vi minner også om viktigheten av å
avklare hvem som skal representere stemmen fra skolens foreldreråd. Dersom ikke FAU-leder
kan møte, må annen FAU-representant ha fullmakt til å representere. Denne kan sendes til
vårt postmottak i forkant av selve årsmøtet.
Send inn navn og skole til postmottak@oslokfu.no innen 19.10.20.

HJERTELIG VELKOMMEN!
Vennlig hilsen

Live Skarvang, leder i Oslo KFU

