Sidetall,
Linjenummer

Forslagsstiller

Type forslag (endring,
strykning, tillegg)

Pia Gaarder (ansattes
0 representant)
Tillegg

0 Line

Endring

Forslagstekst

Forslagsstillers begrunnelse

Redaksjonskomiteens
innstilling

Det er behov for en nærmere
definering av hvordan varslingsplikten
Oppfordring: Hovedstyret og hovedkontoret
Redaksjonskomiteen
skal praktiseres. Vi må se hvordan
må definere nærmere nærmere hvordan
Varslingsplikten kan komme i konflikt med slutter seg til at
andre har løst disse dilemmaene, og
punkt b) den interne varslingsplikten skal
fortroligheten som informasjonen gis
oppfordringen sendes til finne trygge rammer for utøvelsen av
tolkes og praktiseres.
under.
hovedstyret.
denne varslingsplikten.

Endre "voksen" til "myndig" i all tekst

Redaksjonskomiteen
slutter seg ikke til
forslaget.

1, 5

Ida Thomassen
(ansattes
representant)

Tillegg

Mobbing ser jeg på som veldig alvorlig på
lik linje med seksuell trakassering. Så
ønsker også at mobbing og alt det
Redaksjonskomiteen
medfører skal omfattes av sak 9.
anbefaler ikke at dette
tas inn i disse
Eventuelt ny sak som må inn på lik linje
retninglinjene, men ber
med sak 9.
hovedstyret ta tak i
dette spørsmålet
Veldig viktig sak som jeg er for at skal bli
Nå har FIVH rundt 30.000 medlemmer, så sammen med eventuelt
vedtatt. Ønsker tillegg i denne som også
vi er en stor organisasjon. Organisasjonen andre spørsmål som ikke
omfatter mobbing. Evt. Eget/nytt punkt med bør også ha retningslinjer vedrørende
omfattes av disse
retningslinjer vedrørende mobbing.
mobbing.
retningslinjene.
"1. å øke bevisstheten om at seksuell
trakassering og overgrep også kan
forekomme i vår organisasjon, [tillegg] og
utenfor organisasjonen av personer i roller
hvor de representerer Framtiden i våre
Redaksjonskomiteen
hender."
slutter seg til forslaget.

2, 38

Christian Fossen
(styremedlem)

Endring

"… kan dette rapporteres til verneombud."
(KAN erstatter SKAL)

2, 39

Anne Skranefjell
(Styremedlem)

Tillegg

Ny ordlyd: "ledergruppa, et medlem av
hovedstyret, lokallagsstyre eller regionstyre
eller et medlem av klubbstyret.

1 Zain Rage, Stavanger Tillegg/endring

Redaksjonskomiteens
begrunnelse

Redaksjonskomiteen
slutter seg til forslaget.
Dersom saken gjelder lokallag eller
regionlag, må dette kunne rapporteres til Redaksjonskomiteen
dem.
slutter seg til forslaget.

Redaksjonskomiteen mener at ordet
voksen impliserer noe mer enn
"myndig" og ønsker å opprettholde
voksen fordi vedkommende her skal
erstatte foreldre/foresatte.

Retningslinjene er utarbeidet spesifikt
mot seksuelle overgrep og trakassering.
Det må diskuteres om det er behov for
tilsvarende retningslinjer mot mobbing
og andre spørsmål.

Det er viktig at retningslinjene også
omfatter personer som representerer
Framtiden i våre hender utad og
hvordan de i slike tilfeller oppfører seg.
Meningen var ikke å pålegge alle
medlemmer en rapporteringsplikt, men
å vise hvem man kan gå til.

Det omfatter dermed alle nivåer i
organisasjonen.

2, 59

Pia Gaarder (ansattes
representant)
Tillegg

Ny ordlyd i punkt e: "e) Utvalg. I utvalget,
som enten er nedsatt av ledergruppa eller
hovedstyret, skal følgende
personer sitte: leder (eller styreleder
dersom anklagen skulle gjelde leder), et
styremedlem og en representant for klubben
(valgt av klubben selv)."

2, 77

Christian Fossen
(styremedlem)

Tillegg: "…, skal vedkommende ha med seg
en annen voksen person til møtet."

Endring

Slik forslaget foreligger før denne
endringen, skal leder sitte i utvalget
uansett. Også i de tilfeller hvor anklagen
gjelder leder. Tillegget forhindrer dette.

Redaksjonskomiteen
slutter seg til forslaget

Det er for å unngå en mulig
misforståelse.

Ivareta intensjonen om VOKSEN
støtteperson.

Redaksjonskomiteen
slutter seg forslaget.

Det skaper klarhet i at barnet skal
følges av en voksenperson.

