Hovedstyremøte i Samfunnsviterne
onsdag 20. mai 2020, 14:00 til 17:00
Digitalt møte via Teams

Deltakere
Styremedlemmer
Merete Nilsson (leder), Erik F. Øverland (nestleder), Terje Møien (styremedlem), Dag Kristiansen (styremedlem), Torunn Helle (styremedlem),
Siv M. Sangolt (styremedlem), Atle Reiersen (styremedlem), Gry Jordet Kibsgaard (styremedlem), Tobias Bade Strøm (1. vara), Trondar Lien (2. vara),
Marius Kjørmo (3. vara), Olav Elling Gausdal (4. vara), Shienna Forus (studentobservatør), Gunn Elisabeth Myhren (generalsekretær),
Torun Høgvold Enstad (sekretariatet), Cecilie Hogstad (sekretariatet), Johnny Marken (sekretariatet),
Jan Olav Birkenhagen (sekretariatet, Fraværende ved: 34-20, 35-20, 36-20, 37-20, 38-20, 39-20), Olav Hallset (sekretariatet),
Vidar Berglund (sekretariatet),
Sophie Ravn Spurkland (sekretariatet, Fraværende ved: 26-20, 27-20, 28-20, 29-20, 30-20, 31-20, 32-20, 35-20, 36-20, 37-20, 38-20, 39-20),
Arnt-Einar Litsheim (leder kontrollkomiteen, Fraværende ved: 26-20, 27-20, 28-20, 29-20, 30-20, 31-20, 32-20, 33-20, 34-20, 36-20, 37-20, 38-20,
39-20)

Møteprotokoll
26-20
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innstilling:
Innkalling og dagsorden godkjennes.
Debatt:
Leder innledet.
Lien meldte inn følgende sak til diskusjon under eventuelt:
Lien ønsket at styret diskutere situasjonene i lokale virksomheter hvor lokale tillitsvalgte opplever at arbeidsgivere
bruker koronasituasjonen som påskudd for en rekke ordninger som setter press på lønns- og arbeidsforhold.
Kibsgaard meldte inn følgende sak til eventuelt:
Kibsgaard ba om at hovedstyret satte av tid til å diskutere Sangolts kommentarer i e-post knyttet til prosessen rundt
videre arbeid med organisasjonssaken.
Leder orienterte om at Sangolt etter en dialog med leder har trukket saken. Hovedstyret har tidligere satt av tid til dette i
hovedstyremøtet 20. august, og dette opprettholdes.
Generalsekretæren orienterte om at det var litt usikkerhet knyttet til tidspunktet for når kontrollkomiteens leder hadde
mulighet til å redegjøre for sak 35-20 og at dette derfor kunne medføre omrokkering i sakslisten.
Vedtak:
Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.
Innkalling og dagsorden godkjennes.
INNK 2020-05-20.pdf

27-20
Godkjenning av protokoll
Innstilling:
Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 20. april 2020.
Debatt:
Leder innledet.
Vedtak:
Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.
Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 20. april 2020.
Protokoll fra hovedstyremøte 20 april 2020_godkjent.pdf

28-20
Rapporteringer første kvartal 2020
Innstilling:
Hovedstyret tar generalsekretærens rapportering for første kvartal 2020 til etterretning.
Debatt:
Generalsekretæren innledet.
Hovedstyret mente den framlagte skriftlige kvartalsrapporteringen var en god form for framtidige kvartalsrapporteringer.
Vedtak:
Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.
Hovedstyret tar generalsekretærens rapportering for første kvartal 2020 til etterretning.
Sak 28-20 Rapportering første kvartal 2020.pdf

29-20
Resultatregnskap første kvartal 2020
Innstilling:
Hovedstyret tar resultatregnskap for første kvartal 2020 til etterretning.
Debatt:
Generalsekretæren innledet.
Vedtak: 
Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.
Hovedstyret tar resultatregnskap for første kvartal 2020 til etterretning.
Sak 29-20 Samfunnsviternes resultatregnskap første kvartal 2020.pdf

30-20
Oppnevning av medlemmer til arbeidslivsutvalget 2020-2022
Innstilling: 
Hovedstyret vedtar å nedsette arbeidslivsutvalg for perioden 2020-20 bestående av leder, medlemmer og
varamedlemmer:
Som leder innstilles til utvalget:
Espen Nordgård Jakobsen
Som medlemmer innstilles til utvalget:
Frode Svartvatn
Kjerstin Tobiassen
Tore Morten Viland
Marit Larsen Tysnes
Einar Søberg
John Kenneth Ludvigsen
Som varamedlemmer innstilles til utvalget:
Torunn Eskedal
Eva Frederiksen Solum
Debatt:
Generalsekretæren innledet og informerte om at innstilt leder av utvalget, Espen Nordgård Jakobsen, bytter jobb og går
over fra arbeidssektor stat til kommune, men at dette ikke rokker ved generalsekretærens innstilling.
Generalsekretæren har konferert med leder og nestleder underveis i prosessen med å foreslå kandidater til alle utvalg
og arbeidsgrupper, og innstillingene er forelagt leder og nestleder i forkant av utsendelse til hovedstyret.
Kibsgaard fremmet følgende endringsforslag for å oppnå en bedre ivaretakelse av kjønnsbalansen i utvalget:
I innstillingen byttes en kvinnelig vara ut med en mannlig kandidat for å etterstrebe bedre kjønnsbalanse i
arbeidslivsutvalget.
Hovedstyret foretok avstemning:
Følgende stemte imot generalsekretærens innstilling: Kibsgaard og Helle.
Vedtak:

Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling, mot to stemmer.
Hovedstyret vedtar å nedsette arbeidslivsutvalg for perioden 2020-20 bestående av leder, medlemmer og
varamedlemmer:
Som leder innstilles til utvalget:
Espen Nordgård Jakobsen
Som medlemmer innstilles til utvalget:
Frode Svartvatn
Kjerstin Tobiassen
Tore Morten Viland
Marit Larsen Tysnes
Einar Søberg
John Kenneth Ludvigsen
Som varamedlemmer innstilles til utvalget:
Torunn Eskedal
Eva Frederiksen Solum
Vedlegg til sak 30-20 Fullstendig liste over kandidater til arbeidslivsutvalget 2020-2022.pdf
Sak 30-20 Oppnevning av medlemmer til arbeidslivsutvalg 2020-2022.pdf

31-20
Oppnevning av medlemmer til arbeidsgruppe for Samfunnsviternes
samfunnspolitikk og samfunnsansvar 2020-2022
Innstilling:
Arbeidsgruppen for samfunnspolitikk og samfunnsansvar 2020-2022 nedsettes med følgende medlemmer:
Erik Ferdinand Øverland (arbeidsgruppens leder)
Kristin Holter
Ørjan N. Karlsson
Kristine Aasgård
Emilie Halland Braathen
Kristian Skaar
Vegard Ørstad
Debatt:
Generalsekretæren innledet. Det kom inn én kandidat etter at fristen var utløpt. Kandidaten sitter i dagens
arbeidsgruppe. Etter samtaler med Øverland, som er leder av arbeidsgruppen, valgte generalsekretæren å innstille på
denne kandidaten, for å ivareta kontinuitet i arbeidsgruppen.
Kibsgaard fremmet følgende endringsforslag:
For å oppnå en bedre ivaretakelse av den geografiske sammensetningen i arbeidsgruppen, bør hovedstyret legge
større vekt på lokal forankring og ta inn et medlem som har kompetanse i lokal samfunnsutvikling i deler av landet som
ikke er representert, f.eks. søkere fra Bodø eller Tromsø.
Helle fremmet følgende endringsforslag:
Med bakgrunn i søkerens kompetanse, og fordi hovedstyret ikke har angitt et bundet antall medlemmer, foreslås søker
Johanne Solheim fra Oslo som medlem av arbeidsgruppen.
Sangolt foreslo følgende:
Hovedstyret sender saken i retur og ber generalsekretæren legge fram et nytt forslag der geografi er bedre ivaretatt.
Øverland foreslo følgende:
Hovedstyret vedtar innstillingen og øker antallet medlemmer i arbeidsgruppen med én person. Generalsekretæren gis i
oppdrag å utnevne ett nytt medlem i ettertid.
Hovedstyret foretok avstemning:
Følgende stemte imot generalsekretærens innstilling: Sangolt, Kibsgaard, Reiersen og Helle.
Leder benyttet sin dobbeltstemme.
Generalsekretærens innstilling ble vedtatt mot fire stemmer.
Vedtak: 
Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling, mot fire stemmer.
Arbeidsgruppen for samfunnspolitikk og samfunnsansvar 2020-2022 nedsettes med følgende medlemmer:

Erik Ferdinand Øverland (arbeidsgruppens leder)
Kristin Holter
Ørjan N. Karlsson
Kristine Aasgård
Emilie Halland Braathen
Kristian Skaar
Vegard Ørstad
Sak 31-20 Oppnevning av medlemmer til arbgr for samfpolitikk og samfansvar 2020-2022.pdf
Vedlegg til sak 31-20 Fullstendig liste over kandidater til arbgr for samfpolitikk og samfansvar 2020-2022.pdf

32-20
Oppnevning av medlemmer til arbeidsgruppe for pedagogikk 2020-2022
Innstilling:
Hovedstyret vedtar at arbeidsgruppen for pedagogiske tjenester skal bestå av følgende medlemmer:
Leder:
Merete Nilsson
Medlemmer:
Kathe-Inger Lundahl
Birgitte Stumph
Marianne Eidem Fostervold
Linn Engebretsen
Trond Kind

Oslo kommune, PP-tjenesten
Gjøvik kommune, PP-tjenesten
Trøndelag Fylkeskommune, PP-tjenesten
Norsk Psykologforening
Farsund kommune, Lister PP-tjeneste

Varamedlem:
Anja Louise Bredal

Indre Østfold kommune, PP-tjenesten

Debatt:
Leder innledet.
Kibsgaard fremmet følgende endringsforslag:
For å ivareta kjønnsbalansen i utvalget, supplerer hovedstyret listen over varamedlemmer med søker Peer Marcus
Borlaug.
Generalsekretæren trakk sitt forslag til vedtak.
Hovedstyret støttet Kibsgaards endringsforslag.
Vedtak:
Hovedstyret støtter omforent endringsforslag.
Hovedstyret vedtar at arbeidsgruppen for pedagogiske tjenester skal bestå av følgende medlemmer:
Leder:
Merete Nilsson
Medlemmer:
Kathe-Inger Lundahl
Birgitte Stumph
Marianne Eidem Fostervold
Linn Engebretsen
Trond Kind

Oslo kommune, PP-tjenesten
Gjøvik kommune, PP-tjenesten
Trøndelag Fylkeskommune, PP-tjenesten
Norsk Psykologforening
Farsund kommune, Lister PP-tjeneste

Varamedlem:
Anja Louise Bredal
Peer Marcus Borlaug

Indre Østfold kommune, PP-tjenesten
Ringerike kommune, PP-tjenesten

Sak 32-20 Oppnevning av medlemmer til arbgr for ped tjenester 2020-2022.pdf
Vedlegg 1 til sak 32-20 Begrunnelse for innstilling til arbeidsgruppe pedagogiske tjenester.pdf
Vedlegg 2 sak 32-20 Fullstendig liste over kandidater til arbgr for ped tjenester 2020-2022.pdf

33-20
Oppnevning av medlemmer til redaksjonsråd for 2020-2021
Innstilling:
Hovedstyret oppnevner følgende personer til redaksjonsrådet i styreperioden 2020-2021:
Merete Nilsson (leder)
Kjetil Bjørnsrud,
Lars Hiland
Jørgen Flint
Imi Vegge
Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen.
Debatt:
Generalsekretæren innledet.
Vedtak:
Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.
Hovedstyret oppnevner følgende personer til redaksjonsrådet i styreperioden 2020-2021:
Merete Nilsson (leder)
Kjetil Bjørnsrud,
Lars Hiland
Jørgen Flint
Imi Vegge
Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen.
Sak 33-20 Oppnevning av medlemmer til redaksjonsråd 2020-2021.pdf
Vedlegg til sak 33-20 Fullstendig liste over kandidater til redaksjonsråd 2020-2021.pdf

34-20
Videre utvikling av magasinet Samfunnsviteren
Innstilling:
Hovedstyret vedtar et utviklingsprosjekt for magasinet Samfunnsviteren for å imøtekomme målsetningene i
grunnlagsdokumentet til magasinet og imøtekomme medlemmenes ønske om økt aktualitet og leservennlighet.
Hovedstyret vedtar følgende prosess:
Det innføres et pilotprosjekt med et enkeltartikkelbasert magasin i 2021-2022.
Prosjektet evalueres i april 2022.
Piloten utarbeides og evalueres i redaksjonsrådet i samarbeid med sekretariatet.
Redaksjonsrådet bes tas stilling til hvorvidt ansvar og administrering av innholdsproduksjonen bør endres.
Redaksjonsrådet bes ta stilling til hvorvidt Samfunnsviterens videreutvikling fordrer vedtektsendringer.
Generalsekretæren legger frem en sak om videreutvikling av Samfunnsviteren for hovedstyret i april 2022.
Hovedstyret
vedtar å informere fylkeslederne om saken på fylkesledermøtet 3.-4.
september 2020, samt å diskutere evalueringen av pilotprosjektet våren
2022.
Hovedstyret vedtar å videreutvikle publiseringsplattformen Samfunnsviteren.no til å kunne publisere både enkeltartikler
og utgave/temabaserte publiseringer.
Hovedstyret vedtar å innvilge inntil kr. 500 000 i 2020 for å videreutvikle Samfunnsviterens publiseringsplattform.
Hovedstyret ber generalsekretæren legge frem sak i løpet av første halvår 2021 om videreføring av redaksjonsrådet ut
2022.
Debatt:
Generalsekretæren innledet.
Kibsgaard fremmet følgende endringsforslag:
Hovedstyret vedtar å innføre en omlegging av magasinet fra 2020 til enkelartikkelpublisering i tråd med
generalsekretærens modell 3 uten å først iverksette et pilotprosjekt. Ved innføring av enkeltartikkelpublisering ber
hovedstyret redaksjonsrådet om å gi råd til hovedstyret om hvordan magasinet Samfunnsviteren bør videreutvikles
hvorvidt målsetninger for magasinet bør endres.
Hovedstyret støttet Kibsgaards endringsforslag.
Generalsekretæren foreslo følgende:
Generalsekretæren utformer et forslag til vedtak i saken i tråd med Kibsgaards forslag og sender dette ut på e-post til
hovedstyret for godkjenning i etterkant av møtet, før utkast til protokoll sendes ut.
Hovedstyret støttet generalsekretærens forslag.
Generalsekretæren sendte ut følgende omforente forslag til vedtak pr. e-post fredag 22. mai for kommentarer:
«Hovedstyret vedtar å videreutvikle magasinet Samfunnsviteren for å imøtekomme målsetningene i
grunnlagsdokumentet til magasinet og imøtekomme medlemmenes ønske om økt aktualitet og leservennlighet med
følgende føringer:
1. Samfunnsviteren utgis fra 2021 som et enkeltartikkelbasert magasin.
2. Redaksjonsrådet bes om å legge frem for hovedstyret en evaluering av
utgivelsesform og administrasjon av innholdsproduksjonen våren 2022
1. Redaksjonsrådet bes tas stilling til hvorvidt målsetninger for magasinet bør endres og legge dette frem for
hovedstyret i forbindelse med evalueringen våren 2022
2. Fylkeslederne informeres om saken på fylkesledermøtet 3.-4. september 2020.
3. Det innvilges inntil kr. 500 000 i 2020 for å videreutvikle Samfunnsviterens publiseringsplattform,
Samfunnsviteren.no, for å kunne publisere både enkeltartikler og utgave/temabaserte publiseringer.
4. Generalsekretæren bes om å legge frem sak våren 2021 om videreføring av redaksjonsrådet ut 2022.»

Hovedstyret støttet generalsekretærens utsendte vedtaksforslag.
Kibsgaard foreslo at punktet om orientering av fylkeslederne settes til slutt i vedtaket, da det ikke tilhører hovedsaken,
men er et nyttig vedtaksmoment.
Lien foreslo at hovedstyret bør utse et redaktøransvar og plassere dette, og at dette også bør settes inn i vedtaket.
Det kom ingen innvendinger mot Kibsgaards og Liens forslag.
Vedtak:
Hovedstyret støtter omforent endringsforslag.

Hovedstyret vedtar å videreutvikle magasinet Samfunnsviteren for å imøtekomme målsetningene i grunnlagsdokumentet
til magasinet og imøtekomme medlemmenes ønske om økt aktualitet og leservennlighet med følgende føringer:
Samfunnsviteren utgis fra 2021 som et enkeltartikkelbasert magasin.
Foreningens leder har redaktøransvaret.
Redaksjonsrådet bes om å legge frem for hovedstyret en evaluering av utgivelsesform og administrasjon av
innholdsproduksjonen våren 2022.
Redaksjonsrådet bes tas stilling til hvorvidt målsetninger for magasinet bør endres og legge dette frem for
hovedstyret i forbindelse med evalueringen våren 2022.
Det innvilges inntil kr. 500 000 i 2020 for å videreutvikle Samfunnsviterens publiseringsplattform,
Samfunnsviteren.no, for å kunne publisere både enkeltartikler og utgave/temabaserte publiseringer.
Generalsekretæren bes om å legge frem sak våren 2021 om videreføring av redaksjonsrådet ut 2022.
Fylkeslederne informeres om saken på fylkesledermøtet 3.-4. september 2020.

Sak 34-20 Videreutvikling av magasinet Samfunnsviteren.pdf

35-20
Kontrollkomiteens rapport 2019
Innstilling:
Hovedstyret tar kontrollkomiteens rapport og stadfesting av regnskap 2019 til etterretning og
legger disse frem for landsmøtet 2022.
Debatt:
Kontrollkomiteens leder, Arnt-Einar Litsheim, innledet.
Litsheim mente det kan være nødvendig med en litt mer utdypet virksomhetsrapport, en beretning som viser omfanget
og viktigheten av det foreningen gjør, særlig i forhold til lønns- og arbeidsvilkår.
Vedtak:
Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling .
Hovedstyret tar kontrollkomiteens rapport og stadfesting av regnskap 2019 til etterretning og
legger disse frem for landsmøtet 2022.
Sak 35-20 Kontrollkomiteens rapport 2019.pdf

36-20
Orienteringer
Nytt fra Akademikerne:
Leder orienterte om følgende:- Leder ønsket tilbakemeldinger om hvorvidt løpende e-poster fra leder om
oppsummeringer av aktiviteter og saker i Akademikerne. Hovedstyret ga uttrykk for å være fornøyd med denne typen
informasjon fra leder.
Høringer
Leder orienterte om følgende:
- Leder deltok sammen med Siv Sangolt på komitehøring kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget om
kommuneproposisjonen 19. mai. Innspillet er lagt ut på foreningens nettside.
Nytt fra sekretariatet:
Generalsekretæren orienterte om følgende
- Foreningen har pr. i dag 54 permitterte medlemmer. Sekretariatet vil følge opp de arbeidsledige og permitterte
medlemmer for å undersøke hvorvidt status har endret seg
- Foreningen planlegger en medlemsundersøkelse om koronasituasjonen i juni
- Akademikerne har foretatt en undersøkelse blant et fast panel av akademikere om arbeidssituasjonen i forbindelse
med pandemien.
- Leietaker i foreningens gamle lokaler i Universitetsgt. 12 har hevet kontrakten pga. angivelig dårlig lukt i lokalene.
Generalsekretæren mener kontraktshevingen er uberettiget og har sendt saken over til Advokatfirmaet Lippestad for
juridisk vurdering. Dersom generalsekretæren skulle finne det hensiktsmessig å ta ut stevning mot leietaker, vil saken bli
forelagt hovedstyret.

37-20
Press på lønns- og arbeidsforhold lokalt i pandemisituasjonen
Lien redegjorde for følgende:
Da samfunnet stengte ned pga. pandemien, oppstod det ønske om raske, gode løsninger og utsettelser i arbeidslivet.
Det gjennomføres imidlertid en rekke ordninger som er kortsiktige, begrunnet i koronasituasjonen, men som ikke har
noe med dette å gjøre. Selv om årets lønnsoppgjør ble utsatt til høsten, opplever tillitsvalgte at arbeidsgivere synes å ta
for gitt regjeringens føringer om et nulloppgjør, noe som er overgripende. Lokalt opplever tillitsvalgte også at
ansiennitetstillegg som skulle vært utbetalt i forbindelse med lønnsutbetaling i juni, også er utsatt, med begrunnelse i
praktiske hensyn. Lien ba om at Samfunnsviterne tar dette med seg i det videre arbeidet fram mot sommeren og høsten.
Generalsekretæren mente disse problemstillingene er egnet til å få innspill på i en medlemsundersøkelse. Lien kan
sende inn konkrete problemstillinger til sekretariatet slik at dette kan tas med i den planlagte medlemsundersøkelsen i
juni.

38-20
Akademikerprisen 2020
Leder orienterte om at det har ikke kommet inn noen forslag til kandidater til sekretariatet fra fylkesavdelingene og at
saken derfor ikke ble satt opp på dette hovedstyremøtet.
Sangolt fremmet følgende forslag:
Samfunnsmedisiner Ebba Wergeland foreslås som Samfunnsviternes kandidat til Akademikerprisen 2020.
Generalsekretæren orienterte om at foreningen må utarbeide en grundig begrunnelse dersom man skal nominere en
kandidat. Frist for å sende inn nominasjoner er 25. mai.
Hovedstyret søttet Sangolts forslag.
Vedtak:
Hovedstyret støtter Sangolts forslag.
Hovedstyret vedtar enstemmig å nominere Ebba Wergeland til Akademikerprisen 2020.
Sangolt og Øverland skriver en begrunnelse og sender til sekretariatet, som oversender nominasjonen til
Akademikerne.

39-20
Innføring i bruk av Admincontrol
Hovedstyret fikk en gjennomgang av styreverktøyet Admincontrol, som foreningen skal ta i bruk som styreportal.
Gjennomgangen ble foretatt av Erika Haug Nilsen og Frode Stordal fra Admincontrol.

40-20
Evaluering av møtet
Møien: Dette var et greit møte. Digitale møter må videreføres inntil videre selv om det ikke er den beste starten på
styreperioden at hovedstyret ikke kan møtes fysisk.
Kibsgaard: Støttet Møiens betraktninger. Ønsket at hovedstyret ikke slår av videobildet i møtene. Hovedstyret har
tidligere besluttet at man ønsker å være et konsensusorientert styre, og i lys av dagens møte er det viktig at hovedstyret
tar opp igjen diskusjonen om hvordan man ønsker å ta beslutninger i styremøtene.
Øverland: Etter forholdene har dette møtet gått greit. Ønsket at hovedstyret ser på hvordan man foretar voteringer.
Helle: Sluttet seg til de foregående kommentarer. Stram dagsorden er en utfordring. Støttet at hovedstyret diskuterer
hvordan stemmegivning skal foregå.
Strøm: Støttet ønsket om å diskutere avstemninger. Ønsker også at hovedstyret legger inn avvekslende aktiviteter i
møtene, f.eks. faglige innlegg.
Sangolt: Når man må ha digitale møter, vinner ofte effektivitetsfokuset. Skal hovedstyret fungere etter demokratiske
prinsipper, er det viktig å ivareta prosessene på en god nok måte slik at hovedstyret kan ta de beste beslutningene for
organisasjonen og medlemmene.
Leder: Dette hovedstyret er ikke et arbeidende styre, men hovedstyret skal likevel ha gode diskusjoner. Samtidig er det
møteleders ansvar at hovedstyret kommer gjennom de sakene som er satt opp på agendaen, og en litt stram
møtestyring er derfor nødvendig. Foreslo at denne diskusjonen tas på nytt i neste møte som en egen sak, slik at
hovedstyret kan komme fram til en måte å gjøre det på som alle er fortrolige med.
Øverland: Ønsket ikke løsere møteledelse og mente at hovedstyret er i stand til å gå litt inn i sakene på styremøtene.
Kibsgaard: Det er viktig å ha nok rom i møtene til å lytte til hverandre og sammen ta de gode beslutningene. Støtter at
dette tas opp på neste møte slik at hovedstyret kan bli enige i hva man legger i at hovedstyret er konsensusbasert.

Protokoll for hovedstyrets møte 20. mai 2020
godkjennes

