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Landslaget for mat og helse i skolen (LMHS)
innkaller til det 43. landsmøtet
onsdag 28. oktober 2020 kl. 18.30
Landsmøtet gjennomføres på Zoom.
Nærmere informasjon om landsmøtet og dokumentene er lagt ut på nettstedet
http://www.matoghelse.org/
Spørsmål sendes til Inger Lise Fevang Jensen: post@matoghelse.org
Landsmøtesaker: (2018-2019)
1. Godkjenning av innkalling til landsmøtet for 2018-2019:
2. Godkjenning av dagsorden:
3. Valg av møteleder:
4. Valg av referent:
5. Representanter til å underskrive protokollen:
6. Årsmelding for 2018-2019: Se vedlegg 1:
7. Revidert regnskap for 2018-2019: Se vedlegg 2
8. Innkomne saker fra medlemmer: LMHS har ikke mottatt noen saker fra medlemmene
9. Innkomne saker fra styret: Forslag om æresmedlemskap: Styret foreslår enstemmig
overfor landsmøtet at Inger Lise Fevang Jensen blir utnevnt til æresmedlem av LMHS.
Styret foreslår å utnevne Inger Lise Fevang Jensen som æresmedlem i Landslaget for
mat og helse i skolen (LMHS) og vil redegjøre for sitt forslag. Ifølge vedtektene for
LMHS kan personer som har gjort en spesiell innsats for faget/laget utnevnes til
æresmedlem. Styret mener at Inger Lise Fevang Jensen sitt engasjement for faget og
hennes innsats i Landslaget for mat og helse i skolen kan karakteriseres som
ekstraordinær. Hun har vært med i styret sammenhengende siden 2004, og vært leder i
LMHS fra 2006 frem til dags dato, i 14 år! Æresmedlemmer utnevnes av landsmøtet
etter nominasjon fra et enstemmig styre.
10. Fastsettelse av kontingent: Kontingenten i 2018-2020 har vært: Studenter 200 kr,
personlige medlemmer 400 kr, pensjonister 250 kr, skolemedlemskap/øvrige
medlemmer 500 kr. Kontingenten har stått stille lenge. Styret anbefaler overfor
landsmøtet å redusere studentkontingenten med kr 100 til kr 100 og øke
organisasjonsmedlemskontingent med kr 100 til kr 600.
11. Forslag til endringer i vedtektene: Se vedlegg 3. Styrets forslag er uthevet med gul
markering.
12. Budsjett for 2021 og 2022: Se forslag fra styret i vedlegg 4.
13. Strategiske mål for 2021 og 2022: Se forslagene fra styret under.
14. Valg: Valgkomiteen legger fram forslaget sitt.
15. Styret legger fram forslag til valgkomite for 2021- 2022: Anne Selvik Ask, Kari
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Ryslett og Inger Lise Fevang Jensen

Orientering til sak 13: Strategiske mål for 2018-2019:
LMHS skal arbeide for at flere lærere, skoleledere, skoleeiere og tilbydere av utdanning innen mat og
helse kjenner til LMHS
Medlemmene opplever en samlet organisasjon som arbeider for å ivareta og utvikle fagfeltet mat og
helse i utdanningsløpet
LMHS skal arbeide for å øke antall medlemmer
LMSH skal arbeide aktivt mot skole- og helsemyndigheter for å utvikle og fremme mat- og helsefaget
LMSH er en samlet organisasjon som fremmer positive holdninger til mat- og helsefaget og til de som
underviser i det

Styret har behandlet saken om strategiske mål 2021 og 2022 i to møter, 7. oktober i sak 36/2020
og 20.10 i sak 43/2020:
• Vedtak i sak 36/2020: Styret foreslår å føye ordet studenter til i punkt 1. Grete og Inger
Lise fikk mandat til å utforme en formulering om å arbeide for en felles standard og lik
utdanning for elever i mat og helse. Deres forslag til formulering: arbeide for at alle elever
får et likeverdig undervisningstilbud i mat og helse, uavhengig av hvor de bor og hvilken
skole de sokner til.

•

Vedtak i sak 43/2020: Styret 2018-2020 foreslår at det det avtroppende og
påtroppende styret formulerer de strategiske målene for 2021-2022 sammen på det
fysiske møtet i januar 2021, sender forslaget på høring til medlemmene/lokallagene i
etterkant og beslutter etter en innspillsrunde.

Etter det formelle årsmøtet er over, takker Inger Lise de som går ut av styret, Anne Selvik
Ask, Norun Fagerheim, Jan Arne og Merete (for hennes innsats som møtende vara til styret
(2018-2020)).
Inger Lise takker så for seg som styreleder gjennom 14 år. Hun overrekker klubbe og
protokoll til nyvalgt leder og vil si noen ord i den anledning.

Med vennlig hilsen
Styret i Landslaget for mat og helse i skolen, ved Inger Lise Fevang Jensen, styreleder
Mulige vedlegg til landsmøteprotokollen:
Vedlegg 1: Årsmelding for 2018-2019
Vedlegg 2: Revidert regnskap for 2018-2019
Vedlegg 3: Vedtekter for LMHS
Vedlegg 4: Budsjett for 2021 og 2022
Vedlegg 5: Strategiske mål 2018-2019
Vedlegg 6: Vedtekter for Helga Helgesens minnefond
Vedlegg 7: Deltakere på det 43. landsmøtet, 28.10.2020

Vedlegg 7: Liste over påmeldte deltakere til landsmøtet i LMHS
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Inger Lise Fevang Jensen: går ut av styret etter 16 år
Eli Kristin Aadland: kandidat til leder 2021-2022, var medlem i valgkomiteen, lokallagsleder
i Bergen
Grete M. Grande: tar gjenvalg
Anne Selvik Ask: går ut av styret etter 4 år
Vigdis Guttormsen: valgt fram til 2022
Norun Fagerheim: går ut av styret 2018 -2020, medlem av styret i Helga Helgesens
minnefond
Inger Molden: valgkomiteen
Zoe Otting: lokallagsleder, kandidat til styret i LMHS 2020-2024
Åshild Woldstad: kandidat til styret 2020-2024:
Merete Hagen Helland: varamedlem styret i LMHS 2020-2024, lokallagsleder og kandidat til
styret i LMHS 2020-2024
Karen Lassen: valgkomiteen, kandidat til varamedlem i styret i LMHS 2020-2024
Camilla Sandvik: lokallagsleder Innherred lokallag
Hege Nævra: lokallagsleder i Ringerike og omegn, medlem av styret i Helga Helgesens
minnefond
Jorunn Leangen: lokallagsleder
Eli Stavheim: e-post: eli.stavheim@jevnaker.kommune.no
Turid Strømmen Jevne: e-post: turid.strommen.jevne@ringerike.kommune.no
Sissel Holm – kandidat til styret 2020-2024: sissel.holm@bodo.kommune.no

