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Styret i Oslo KFU har på styremøte av 6. februar d.å. enstemmig vedtatt å ikke fremlegge for årsmøtet
forslag til saker mottatt søndag 2. februar kl. 22.30 fra FAU-leder på vegne av FAU ved Furuset skole. Styret
viser til §8 i Oslo KFUs vedtekter: 'Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2
mnd. før årsmøtet.'
Begrunnelse: Hovedregelen ifølge Oslo KFUs vedtekter er at et FAU ved en Osloskole har rett til å få
behandlet på årsmøtet de forslag til saker de har meddelt skriftlig til styret innen en nærmere angitt
tidsfrist. Er ikke tidsfristen overholdt, kan ikke forslaget fremlegges på årsmøtet.
Styret i Oslo KFU viser til § 8 i vedtektene hvor fristen for å oversende forslag til årsmøtet er fastsatt til to
måneder før årsmøtet skal avholdes. Det er informert om, via hjemmesiden og facebooksiden til Oslo KFU,
at årsmøtet for 2020 skal avholdes 2. april 2020, kl. 19.00. Styret har 27.01.20 varslet samtlige FAU-organer
i Osloskolen om årsmøtet samt siste frist for innlevering av saker som skal behandles på dette. Forslagene til
årsmøtet fra FAU-leder ved Furuset skole ble sendt søndag 2. februar kl. 22.30 og dermed er den fastsatte
tidsfrist ikke overholdt.
Styret har, ifølge Oslo KFUs vedtekter, ikke adgang til å gi en generell tidsfristforlengelse eller å fravike
fastsatt tidsfrist for forslag til årsmøtet. Styret forstår at årsmøtet som høyeste myndighet i Oslo KFU stiller
styret til ansvar for at kun saker som er innsendt innen fastsatt tidsfrist blir fremlagt årsmøtet. Å avvike fra
tidsfristen i dette tilfelle vil bryte med de gjeldende vedtekter, og ellers de rådende demokratiske prinsipper
som ligger til grunn for demokratiet i Oslo KFU.
Videre forklaring:
Styret har blitt gjort kjent med at forfatteren bak forslagene til årsmøtet, som ble innsendt av FAU-leder på
vegne av Furuset skole, er Sigurd Lydersen. Han er FAU-medlem ved Haugen skole. Styret har blitt opplyst
om at Lydersens forslag har vært kilde til konflikt på Haugen skole, men styret tar ikke stilling til de forhold
som er kort gjort rede for. FAU-leder ved Furuset skole har opplyst styret i Oslo KFU om at det er uheldig at
hun ikke har blitt gjort kjent med konflikten på Haugen skole om Lydersens forslag til årsmøtet.
Lydersen har tidligere selv fremmet forslagene til årsmøtet overfor styret i epost av 28. januar. I epost av 30.

januar hevder Lydersen at forslagene var ‘lagt fram for FAU ved Haugen skole’ og at ‘det kom ingen
innsigelser mot dem’. Styret mottok 31. januar en epost fra FAU-leder og nestleder ved Haugen skole som
bekreftet at Lydersens forslag til årsmøtet ikke var fremlagt eller godkjent av FAU ved denne skolen. Styret
har også mottatt 31. januar en henvendelse fra rektor ved Haugen skole om et møte på bakgrunn av de
konfliktene som hadde oppstått i FAU der.
Når det gjelder Lydersens forslag til årsmøte så finner ikke styret i Oslo KFU det rett å utrede dem videre, da
det er vedtatt at de ikke blir fremlagt årsmøte.
På generelt grunnlag vil styret presisere at Oslo KFU er et politisk uavhengig organ som ikke tillater at styrets
medlemmer utfører sine verv ut fra personlige økonomiske særinteresser eller vinning. Styret tar avstand
fra ethvert forslag til årsmøte som ansees å ha en klar personlig eller økonomisk særinteresse som
bakenforliggende øyemed, da dette vil skade Oslo KFUs omdømme og troverdighet.

