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Referat fra Årsmøte for KFU Sarpsborg 

 

Tid og sted: 5.11.18, kl. 18-20 i Bystyresalen, Sarpsborg Rådhus 

Tilstede fra styret: Kristine Oshaug Andersen (leder), Knut Erik Kristiansen, Jon Frøyland, 

Ellen Hasle Kokkim, Toril Løwfeldt, Liv Orli  

Fraværende fra styret: Katarina Magnus (nestleder), Terje Tinbod 

FAU: 12 stk (fra Lande Barneskole, Tindlund Barneskole, Hafslund Barneskole, Hafslundsøy 

Barneskole, Kruseløkka Ungdomsskole, Varteig Barneskole, Sandbakken Barne- og 

Ungdomsskole og Alvimhaugen Barneskole) 

 

Innkalling ble godkjent. Kristine Oshaug Andersen ble valgt til ordstyrer og referent. De 

tilstedeværende medlemmene av styret ble kort presentert. 

 

Sak 1 – Gjennomgang av Årsberetning 

Leder Kristine Oshaug Andersen går igjennom Årsberetningen. Den er vedlagt referatet. 

Ingen anmerkninger. 

Sak 2 – Vedtektsendringer 

Styret i KFU ser ikke at vi har klart å jobbe med barnehager, og sa derfor høsten 2018 fra om 

at vi ønsker at de får et eget styre. Det er igangsatt nå, derfor fjerner vi all tekst som vedrører 

barnehage fra våre vedtekter. 

I tillegg bytter vi ut tekst om å arbeide etter en handlingsplan med et mål om å samle, 

kommunisere godt med og samarbeide med alle FAU i kommunen. Det er nå tre år siden 

KFU ble opprettet og vi har etter litt prøving og feiling funnet frem til en arbeidsform vi 

opplever at er riktig og viktig. Styrene i FAU skiftes relativt ofte, og det er et stort behov for 

informasjon og erfaringsutveksling. 

Vedtektene ble godkjent med alle endringer, og er vedlagt referatet. 

Sak 3 – Valg 

Tre av de sittende styremedlemmene går ut av styret i år, det gjelder Anne Karine Jensen, 

Terje Tinbod og Liv Orli. Vi sier TUSEN TAKK til innsatsen de har lagt ned i opparbeidelsen 

av KFU i Sarpsborg og ønsker dem lykke til videre! 

I den anledning trenger vi nye styremedlemmer. Ingen meldte seg under Årsmøtet. Vi ønsker 

å oppfordre interesserte til å ta kontakt med oss. Samtidig vil vi oppsøke mulige medlemmer 

til styret, samt forsøke å publisere noe i SA. En avisartikkel vil også være med på å gjøre 

KFU litt kjent i kommunen.  

 

Tusen takk for oppmøtet  

Med vennlig hilsen styret i KFU 

v/leder Kristine Oshaug Andersen 


