
 

REFERAT FAU MØTE 1.10.18 KL 1930 

Tilstede: Trine Fagerland, Liz Lakselv, Sissel Lakselv, Eli Helen Korsan, Anniken Hanssen, Maja Cecilie 

Fagerland, Thomas Einvik , Merete Nilsen og Anita Bøygard 

Forfall: Eva Ekroll, Barbro Johannessen 

Referent: Hilde E: Nilsen 

 

Sak 1: godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 2: godkjenning av møtereferat 10.9.18  

Sak 3: konstituering av styret.  

Styret konstituerer seg med følgende roller: 

Leder – Liz Lakselv 

Nestleder – Trine Fagerland 

Sekretær – Hilde Nilsen 

Kasserer – Trine Fagerland 

1. vara: Barbro Johannessen 

2. vara: Sissel Lakselv 

Representanter til SU: leder Liz Lakselv og Anita Bøygard 

Sak 4: Utarbeide og vedta retningslinjer for struktur for FAU-møtene, og organisering av arbeidet i 

FAU – herunder arbeidsfordeling og definere de ulike rollene i styret.  

Diskutere hvordan vi skal utarbeide en målrettet plan for arbeidet i 2018/2019, evt. årshjul. Les 

gjerne brosjyren Hilde har lagt ut på FB-siden vår den 18.09 om organisering og arbeidet i FAU. 

Begge vara kalles inn til alle møtene.  

Det er ønskelig at man inndeler medlemmene i FAU i ulike arbeidsgrupper etter behov.  

Alle medlemmene innhenter forslag til tiltak som FAU skal arbeide med/bistå i. Dette systematiseres 

og fremlegges på neste FAU møte for gjennomgang og prioritering for videre arbeid. Saker meldes til 

leder for sammenfatning.  

Hvordan videreformidle informasjon fra FAU: forslag om at vi melder via Transponder om at videre 

informasjonen vil komme på FAU og hvert trinn sin FB-side og om at de skal ta kontakt med trinnets 

FAU representant for nærmere informasjon.  

Roller i FAU:  



Rollebeskrivelsen som ble lagt ut på styresiden ble gjennomgått og justert. Leder oppfordrer til at 

deltakerene i FAU møter på møtene såfremt de kan. Rektors rolle i FAU drøftes. FAU ønsker å 3-dele 

møtene: en del med info fra rektor, en del med samarbeidssaker mellom FAU og skole og en del kun 

for FAU. 

 

Sak 5. Vedta signaturrett. FAU skal registreres som forening i Enhetsregisteret. Leder ivaretar 

registrering. Dette er en fullmakt vi må ha for å kunne undertegne kontrakt med Vipps. Fullmakten 

må registreres i Enhetsregistret, og da kreves det dokumentasjon som viser tildeling av denne 

fullmakten.  

Vedtak: FAU sin signaturbestemmelse er "styrets leder og et styremedlem i fellesskap". 

 

Neste møte: 

5.11 

3.12 

 

 


