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Elevrådsmøte 5/3-
2008 

 
1a B 1b T 1c B 1d V 1e B 1f T 1g T 
2a V 2b T 2c B 2d T 2e - 2f T 2g – 
3a – 3b B 3c T 3d V 3e - 3f - 3g – 
 
Sak 1: Konstituering 
Styret innstiller på Abi som ordstyrer og Elise som referent.  
Vedtak: Vedtatt. 
Referat: Sekretærene beklager en liten feil. Protokolltilførsel fra sist møte kommer først 
nå:  
Eilev Hegstad (tillitsvalgt i klasse 1E) ønsket følgende tilførsel: 

Jeg mener at behandlingen av saken om OD er i strid med elevrådets vedtekter. Disse 
forutsetter at slike saker skal vedtas igjennom ordinær avstemning i elevrådet, hvor 
representantene er bundet av flertallet i klassene, ikke gjennom å summere stemmetallene i 
klassene. Jfr. paragraf 5.7. 

Innkalling: Godkjent. 
Dagsorden: Godkjent, pluss tre tilleggssaker som tas på neste møte. 

1. Ny representant til Kattas venner 
2. Skal miljøansvarlig sitte i AMU (arbeidsmiljøutvalget)? 

Sak 2: Elevtinget 
Elevtinget er Elevorganisasjonens (EO) landsmøte. Her vedtas arbeidsprogram og politisk 
måldokument. Fra Katta sendes Abi, Marit og vara er Ragnhild.  
Abi ville gjerne ha en bredere plattform å stå på enn den politiske (han ville høre hva elevrådet 
syntes om forskjellige saker), men av flere grunner ble dette funnet vanskelig. Konklusjonen er 
at dersom noen ønsker å ytre meningene sine om saker som skal tas opp på Elevtinget, så 
snakk med Abi eller send ham en mail. 
 
Det ble foreslått å ta et ekstraordinært elevrådsmøte på fredag 7/3 for å få diskutert sakene 
som skal opp på Elevtinget. Forslaget falt. 
 
Sak 3: Informasjonsansvarlig 
Gammel informasjonsansvarlig har trukket seg. Onsdag 12. Mars skal det velges ny. Det 
oppfordres til å spre dette i alle klassene – man trenger ikke sitte i elevrådet for å være med i 
Styret. Jeg sier som Shere Khan ”Se til at dere velger rett.” 
 
Sak 4: Papirpengefonet 
Det har lenge vært uenighet om papirpengefondet skal brukes opp i år eller om det skal 
fortsette å brukes utover de kommende årene. Grunnen til at dette kommer opp er at 3. Klasse 
som var den siste av tre klasser som betalte inn 500 kr per elev til fondet. Det ble opprettet 
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fordi man ikke lenger trengte 
å betale papirpenger for å få 
kopierte ark av lærerne. Det 
ble vedtatt på symposiet da 

nåværende 3. Klassinger gikk i 1. Klasse.  
Det var en debatt rundt saken for å høre litt hva stemningen var. 
 
Sak 5: Papirpengesøknad fra Årboken 
Årboken har søkt om 15 000 kroner. Det er kommet forslag om å gi 24 500. 
Vedtak: Årboken får ingen penger fra papirpengefondet. 
 


