
INNKALLING TIL ÅRSMØTE NASJONALT NETTVERK FOR SAMFUNNSFAGA I 
LÆRARUTDANNINGANE 2022 

24. november 2022, kl. 17:00 
Kafe Tamsøy, Universitetet i Tromsø - Campus Alta 

 

Dagsorden: 

Sak1/2022: Velkommen og valg av møteleder og referent 

Forslag til vedtak: Håvard Friis Nilsen og Ingunn Vines Kvamme velges som møteledere 

Sak 2/2022: Valg av protokollfører 

Forslag til vedtak: Tord Austdal velges som protokollfører 

Sak 3/2022 Valg av to personer til å underskrive protokollen 

Forslag til vedtak: Ronald Nolet og Bjørn Henrik Johannessen velges til å underskrive protokollen.  

Sak 4/2022 Godkjenning av årsmøteinnkallingen 

Forslag til vedtak: Møteinnkallingen godkjennes. 

Sak 5/2022 Godkjenning av styrets beretning/årsmelding (Vedlegg 1) 

Forslag til vedtak: Årsmøtet tar styrets årsmelding til orientering. 

Sak 6/2022 Styrets forslag til arbeidsprogram for 2023 (Vedlegg 1) 

Forslag til vedtak: Årsmøtet tar styrets forslag til arbeidsprogram til orientering. 

Sak 7/2022 Konferanse 2023 

Sak 8/2022 Valg av nye styremedlemmer og valg leder + nestleder 

Det skal velges nye styremedlemmer. Det skal også velges leder og nestleder på årsmøtet.  

Valgkomiteen har bestått av: Irene Trysnes (region sør), Ronald Nolet (region øst), Tove Lemming 
(region nord), Espen Helgesen (region vest), Lise Kvande (region midt) 

Valgkomiteens leder legger frem forslag til nytt styre og ledervalg. 

Sak 9/2022 Valg av medlemmer til valgkomite for 2023/2024 

Valgkomiteen kommer med forslag til nye medlemmer fra de regionene hvor medlemmer skal byttes ut.  

Sak 10/2022 Tidsskriftsutvalgets rapport (Vedlegg 2) 

Tidsskriftsutvalget orienterer om arbeidet og legger frem sin rapport. 
 
Forslag til vedtak: Styret anbefaler, i tråd med utvalgets tilråding, å ikke etablere et tidsskrift i regi av 
nettverket og på nettverkets ansvar. En del av de avtroppende styremedlemmer ønsker imidlertid å forsøke 
å etablere et tidsskrift uavhengig av, men i løpende kontakt med, det kommende nye styret. Nettverket vil 



dermed ikke forstrekke seg (som utvalget advarte mot), og ikke løpe noen risiko ved et mulig feilslått 
prosjekt (som utvalget så som en mulig risiko ved et evt. styredrevet tidsskrift). Vi ber årsmøtet å ta denne 
ambisjonen til etterretning og hilse et mulig tidsskrift i nettverkets omland velkommen. 

Sak 11/2022 Innkomne forslag 

Sak 12/2022 Eventuelt 
 


