
Referat fra møte i FAU ved Meland ungdomsskule 

Dato: 28. oktober 2020 

Sted: På Teams  

Til stede: Morten Rosvold (rektor), Erik Johan Søderberg (8A), Tore G. Bjørset (8A), Linda Lilleskare 

(8B), Sandra Olsvoll (8B), Martin Øren (8C), Silje Nortveit (8C), Lisbet Sjursen (9A), Heidi R. Sagstad 

(9A), Gry-Irmelin Dale (9B), Hege Anette H. Hellen (9B), Jan Martin K. Jansen (9C), Anne Berit H. 

Larsen (9C), Håvard Sætre (10A), Therese Vågenes (10 A), Geir -Håkon Gotaas (10B) 

 

Sak 1: Valg av leder og nestleder 

Lisbeth Sjursen blir valgt som leder og Håvard Sætre blir nestleder og han vil jobbe med saken i 

forhold til ny skole. Silje Nortveit er vara til SU.  

 

Sak 2: Registrere FAU i Brønnøysundregisteret  

• I flere år har elevrådet arrangert «bli-kjent»-fester, kostyme-fester, ball etc, og i den 
anledning har det vært inngangsbilletter med kontanter og salg i kiosken. Vi vet at dette blir 
mer tungvint og det er ønskelig med en konto slik at det kan brukes en vipps- løsning. 
Hensikten med innmeldingen er å få et organisasjonsnummer, slik at FAU kan opprette en 
konto i banken.  

• FAU gjør et vedtak i dag om at FAU blir stiftet som en forening.  

• Gjennomgang av vedtekter.  

-Punkt 3: Til Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene meldes inn leder, nestleder og 

to styremedlemmer. Det er Lisbeth Sjursen, Håvard Sæthre, Hege Hellen og Therese 

Vågenes som utgjør styret. 

-Punkt 4: Årsmøtet vil bli gjennomført i forbindelse med første FAU -møtet etter 

skolestart. Årsmøteprotokoll skal føres. 

Punkt 5: Regnskap legges fram på årsmøtet om høsten 

-Forslag til andre punkter i vedtektene: 

-Punkt 7: Signaturrett tildeles leder og et styremedlem. Signaturen gir fullmakt til å 

opptre og underskrive på vegne av foreningen. Retten er tildelt i fellesskap, og ikke 

hver for seg. 

Punkt 8: Ved opphør (sletting) av FAU i Enhetsregisteret, må det vedtas på Årsmøtet 

der minst 2/3 av medlemmene godkjenner dette.  

• Styreleder kaller inn til stiftelsesmøtet.  

 

Sak 3: Opprettelse av e-post adresse 

Det er ønskelig med en fast e-post adresse som kan overtas etter hvert som ny leder trer til. Det vil 

komme en del stiftelsesdokument, bankinfo osv på e-post. Da er det greit at historikken er på et 

bestemt sted og ikke følge leders private e-post adresse. Geir -Håkon oppretter en e-post til FAU.  

 

Sak 4: Årshjul 



Morten kommer med forslag om at han kaller inn til første FAU- møtet etter skolestart, men 

innholdet i møtene er det FAU som må avgjøre.  

Gry og Heidi ser på årshjulet til neste møtet og kommer med forslag.  

 

Sak 5: Eventuelt:  

I fjor ble det arrangert en refleksaksjon som var veldig vellykket. Skal FAU arrangere noe lignende i 

år? Therese tar kontakt med Catrine Lie som var med på arrangementet i fjor. Bjørn Erling (lærer) kan 

også kontaktes angående dette.  

Informasjon fra Morten, rektor:  

• Han begynner som rektor ved Meland ungdomsskole førstkommende mandag.  

• Det er utfordrende at mange elever ikke bruker refleks. Det er også en del uvettig kjøring av 

el-sparkesykler uten lys.  

• Julegrøt skal arrangeres i desember samarbeid med FAU så lenge skolen er på gult nivå. I fjor 

fikk de hjelp av Krydderdamene men det er ikke aktuelt i år.  

• Førstkommende fredag skal det være Halloween-arrangement klassevis.  

• Hele 8. trinn har fått chrombook.  

 

Møter fremover blir:  25. november 2020 kl. 19.00 

   20. januar 2021 kl. 19.00 

   24. februar 2021 kl. 19.00 

   21. april 2021 kl. 19.00 

 

Referent: Therese Vågenes 

   

 
 

 

 

 

 


