
Kort rapport fra PSI’s styrekomitémøte, første dag, 15. oktober. 

Først fikk vi en kort redegjørelse vedrørende en eventuell utsettelse av Kongressen fra 2022 
til 2023. Veronica løftet problemstillingene vi har diskutert i Norden: 

 Hvor lenge skal Kongressen utsettes? 
 Hvor lang skal neste kongressperiode være? 
 Er det nødvendig med «fornyet tillit» til Presidenten og Generalsekretæren? 
 Hvordan vil forberedelsesprosessen fram til Kongressen være? (Nye tidsfrister?) 
 Er det EB som skal ta beslutningen eller andre alternativer (for eksempel en digital 

kongress)? 

Det er tydelig at PSI ser på ett års utsettelse. De øvrige spørsmålene oversender vi til PSI slik 
at de kan besvares senest i forbindelse med styremøtet (EB) 30.11-1.12. 

Resten av møtet handlet om endringene i vedtektene. Daniel Bertossa ledet denne 
gjennomgangen og gjorde det på en veldig strukturert og ryddig måte. Han ga svar der han 
kunne og samlet avslutningsvis opp et antall spørsmål som han vil forberede juristen som 
kommer til fredagens møte. Noen spørsmål vil vi først komme tilbake til på styremøtet senere 
i høst. Noen spørsmål skal også behandles i kvinnekomitéen (WOC). Det gjelder flere av de 
spørsmålene Veronica tok opp på vegne av NOFS; 

 Konsekvenser for representasjon og stemmerett dersom reglene for «Gender Parity» 
ikke følges. (WOC og deretter EB) 

 Paragraf 6 om Kongressen, der vi har foreslått at det lages regler for eventuell 
utsettelse av Kongressen. (Fredagens møte/EB) 

 Paragraf 16.4 om «Uteslutning av förbund utan att ange grunderna för uteslutning.» 
(Fredagens møte) 

 Paragraf X Suspensjon av enkeltpersoner. Det ble klargjort at dette gjelder personer 
som er valgt etter vedtektene og ikke for ansatte. (Nærmere redegjørelse på fredag.) 

I tillegg hadde EPSUs generalsekretær, Jan Willem Goudrian, to forslag som vi også kommer 
tilbake til på fredag; 

 6.7. Siste del. Dette handler om fullmaktskomitéens rapport og dersom det oppstår 
uenighet om denne. Der står det i utgangspunktet at beslutningen skal tas av «den 
sittende møtelederen ved dette tidspunktet. JWG foreslo der at dette heller bør 
avgjøres av EB. Svaret fra PSI var at dette kommer vi tilbake til på fredag. 

 7.4. «Bulletpoint» 4. Der foreslår PSI i dokumentet at å stryke muligheten for EPSUs 
President og Generalsekretær å kunne utse hver sin suppleant. JWG vil at de beholder 
denne muligheten. PSI var positive til forslaget fra JWG i sin oppsummering. 

Det kom ytterligere tre forslag av mer substansiell og politisk karakter som ikke vil bli 
behandlet i denne omgang, men som vi bør være oppmerksomme på framover: 

 Forslag om at valgene til EB gjøres endelig i regionene og ikke på Kongressen. 
 Endre sammensetningen av EB slik at den blir som i WOC. 

(Valgkretsene/delregionene får en representant hver uavhengig av medlemstall.) 
 Regionsekretærenes funksjonstid knyttes til Generalsekretærens funksjonstid i stedet 

for som nå, hvor det er en ordinær ansettelse. 

Vid rapporten 
Kjartan Lund, NOFS 


