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Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 4/2020 

Tid:  Den 5. juni 2020 kl 10.00 –12.00  

Sted:  Nettmøte på teams 

Til stede: Tor-Helge Gundersen, Tanja Leegaard, Marte Broderstad Sandvik, 

Monica Myhre, Sigrun Bjerke Fosse  

 

Meldt forfall:  

 

I tillegg møtte: Generalsekretær Eva Buschmann, i tillegg deltok rådgiver Kristin 

Benestad. Redaktør Heidi Østhus Erikssen deltok under sak 45 og 

regnskapsfører Ole Kristian Fagerstrand under sak 47.  

 

  

Følgende saker ble behandlet: 

42-2020 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

43-2020 Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 24. april 2020 

44-2020 Saker til LM 2020 – innstilling fra sentralstyret – sak 6 Vedtekter – 

utsatt fra forrige møte 

45-2020 CP-foreningens 70-års jubileum 

46-2020 Høringer 2020 

47-2020 Orienteringssaker 

a) Protokoller fra fylkesavdelingene 

b) Årsplan 2020 – rapport per 29. mai  

c) Regnskap per april 2020  

48-2020 Eventuelt 
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42.2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 

VEDTAK:  

Innkalling og saksliste godkjent. 

 

43-2020 Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 24. april 2020 

  

VEDTAK: Protokollen godkjent.   

 

44-2020 Saker til LM 2020 – innstilling fra sentralstyret – sak 6 Vedtekter – 

utsatt fra forrige møte 

Det ble i sentralstyremøtet 24. april vedtatt forslag til 

vedtektsendringer, bortsett fra to punkter i forslaget som ble utsatt. 

De to punktene gjaldt undergrupper i dagens vedtekter som foreslås 

endret til nettverk, ny paragraf om Foreningen Haug boliger og nye 

paragrafer om suspensjon/eksklusjon. Notat med utformet 

vedtektsforslag til LM2020 ble gjennomgått og drøftet i møtet.  

Det foreslås at det i tillegg til selve vedtektsforslaget også legges fram 

egen sak med forslag til mandat for eksisterende nettverk, som en sak 

fra sentralstyret.  

Undergruppene som er berørt av den foreslåtte endringen, får 

endringsforslaget til høring.  

VEDTAK:  

Forslag til vedtektsendringer vedr undergrupper i vedtektene ble 

vedtatt. Det foreslås at undergrupper endres til begrepet nettverk, det 

foreslås ny paragraf om Foreningen Haug boliger og nye forslag vedr 

suspensjon/eksklusjon. I tillegg til vedtatte forsalg, ble sekretariatet 

bedt om å utarbeide ytterligere et nytt forslag som under særskilt 

situasjon muliggjør å sette en fylkesavdeling under administrasjon. 

Forslagene innarbeides sammen med øvrige vedtektsforslag og legges 

fram for LM2020 til behandling.  
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45-2020 CP-foreningens 70-års jubileum 

På grunn av koronapandemien hadde planleggingen av jubileet blitt 

lagt til litt til side, men det legges nå en markering på digitale 

plattformer. Redaktør Heidi Østhus Erikssen deltok i behandlingen 

av denne saken. Hun presentere planene og svarte på spørsmål. 

Sentralstyret og fylkesavdelingene er tenkt å ha en plass i 

markeringen, og hun oppfordret til å komme med forslag om 

hvordan sentralstyret kan delta. Sentralstyret ser det naturlig at leder 

har en rolle i markeringen, og at også andre kan trekkes inn.  

VEDTAK:  

Plan for markering av 70-års jubileet ble godkjent. Planen innebærer 

markering på digitale plattformer.    

 

46-2019 Høringer 2020 

Oversikt over saker på høring var sendt ut, rådgiver Kristin Benestad 

orienterte om at høring vedr opplæringsloven planlegges sendt 

sentralstyret om ca en uke for kommentarer.  

 

VEDTAK: 

Tatt til orientering.  

 

47-2020  Orienteringssaker 

 

a) Protokoller fra fylkesavdelingene  

i. Nordland: styremøte 15. mai 

ii. Trøndelag: styremøte 14. april  

iii. Rogaland: styremøte 20. april  

b) Årsplan 2020 – rapport per 29. mai samt oversikt over CP-

foreningens arrangementer på nett. Sentralstyret berømmet 

sekretariatet for mange og varierte tilbud.  
c) Regnskap per april 2020. Regnskapsfører Ole Kristian 

Fagersand gjennomgikk rapporten kort, da det ikke er større 

endringer siden kvartalsregnskapet.  
 

 

VEDTAK: 

Tatt til orientering.  
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48-2020 Eventuelt 

  a) Møteplan - tillegg 

Det ble på forrige møte i sentralstyret vedtatt følgende møteplan for 

høsten 2020:  

 

26. august kl 10-13 som nettmøte, 9. oktober kl 12-16.30 som 

forberedelse til LM2020 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm, og 4. 

desember kl 12-16.30fortrinnsvis som fysisk møte med påfølgende 

julebord.  

 

Sentralstyret besluttet i tillegg å avtale møte 7. september kl 12-15 

som nettmøte eller hvis mulig et fysisk møte kl 10-15 – og da er 

muligens nettmøtet 26. august overflødig. Hensikten er å ha nok tid 

til å behandle sakene til LM2020.   

 

b) Publisere protokoller på nettsiden 

Det ble reist spørsmål om sentralstyrets protokoller kan publiseres 

på nettsiden. Sentralstyret er ikke at det er noe i veien for det, og 

vedtok at protokollene heretter publiseres på cp.no.  

 

 

 

 

Oslo, 22. juni 2020 

 

...................................                   ........................                 ................................             

Tor-Helge Gundersen                    Tanja Leegaard                  Monica Myhre     

 

.....................................                   ...............................              

Marte Broderstad Sandvik              Sigrun Bjerke Fosse  

 


