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TIL ALLE LOKALLAG I NSF STUDENT 

 

Vi er veldig glade for å ha dere med på laget. Dere gjør en utrolig viktig jobb med å 

være både synlig for medlemmene og arrangere faglige og sosiale arrangementer på 

vegne av NSF Student. Dette er vi veldig takknemlige for.  

 

For å gjøre jobben deres litt enklere har vi laget en oversikt over det dere trenger. 

Her ligger både de formelle retningslinjene for hva et lokallag er og skal gjøre. 

Rapporten dere skal levere på slutten av skoleåret og en haug med tips og triks. 

Dere får også en helt egen kurskatalog som dere kan finne inspirasjon i til 

arrangementer. Kursholderne i katalogen er forslag og personer som er brukt før, 

men arrangementene er ikke kun forbeholdt dem og dere kan gjerne komme med 

forslag selv.  

 

Dere finner også en 101 for hvordan legge arrangementene deres inn i det vi kaller 

«milepæler». Dette er bare et hjelpeverktøy for at vi kan samarbeide på en god måte. 

Her holder både vi og dere oversikt over hva som skjer og skal skje.  

  



 

HVA ER ET LOKALLAG? 
 

Lokallag kan opprettes ved alle studiesteder. Alle studentmedlemmer ved lokallagets 

studiested tilhører lokallaget. Lokallag kan arrangere faglige tilbud til studentene, og alle 

studentmedlemmer tilknyttet studiestedet tilhører lokallaget. Å inneha roller/verv i lokallag er 

frivillig. Lokallag er omtalt i NSFs vedtekter slik: 
 

F. Lokallag 

Lokallag kan opprettes etter søknad til studentstyret. Lokallagets avgrensning, formål 

og øvrige forhold reguleres av retningslinjer som fastsettes av forbundsstyret. 

 

Gjennom dokumentet vil dere få flere tips til både hva et lokallag gjør og kan gjøre, samt 

andre tips og triks.  

 

  



 

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV LOKALLAG 

Les retningslinjene i sin helhet i vedlegg 4. 

Under kan dere se en oppsummert liste for hvordan man etablerer lokallag. 

 

SØK OM Å FÅ ETABLERE LOKALLAG: 

For å opprette et lokallag, sender dere inn et utfylt skjema for etablering av lokallag, som 

dere ser i vedlegg 1. Dette skjemaet skal sendes inn til studentnestleder eller 

studentrådgiverne, og godkjennes av studentstyret. Da må det navngis to personer som skal 

konstituere, altså opprette lokallaget. Først da kan man holde møte for å velge leder og 

økonomiansvarlig.  

 

KONSTITUERING AV LOKALLAG OG VALG AV LEDER OG 

ØKONOMIANSVARLIG: 

Konstituering, som betyr å grunnlegge, skjer på et allmøte blant studentmedlemmene på 

de/det aktuelle studiested. Et allmøte er for at alle studentmedlemmene ved studiestedet skal 

få muligheten til å engasjere seg. Da annonserer de navngitte personene som har søkt om å 

få opprette et lokallag, at det skal være et allmøte for å danne et lokallag, hvor alle 

studentmedlemmene er velkomne. Innkallingen til allmøte må skje senest 3 uker før møtet. 

Studentkontoret kan bistå med innkalling på nettsider eller via SMS.  

 

I tillegg kan informasjonen om møtet deles på flere måter, se tips lengre ned i dokumentet. 

Det er ingen krav til hvordan lokallag organiseres, ut over kravet om to navngitte personer. 

Her kan sosiale medier og plattformer benyttes.  

 

  



 

KRAV TIL LOKALLAGETS ANSVARLIGE 

Som lokallagsleder plikter man å sette seg inn i NSFs vedtekter, retningslinjene for etablering 

av lokallag, samt rutiner for lokallag. Rutinene kan leses litt lengre ned i dette dokumentet. 

 

De to ansvarlige i et lokallag (valgt leder og økonomiansvarlig) plikter til å sende inn en 

årsrapport over lokallagets aktiviteter og utgifter til studentstyret innen 1. juni hvert år. 

Dersom årsrapport ikke innsendes, vil lokallaget avvikles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BYTTE AV LOKALLAGETS ANSVARLIGE 

Ved bytte av de navngitte ansvarlige for lokallaget kan søknadsskjemaet for etablering av 

lokallag fylles ut og sendes til studentstyret. Det må deretter avholdes konstituering ved 

allmøte på samme måte som beskrevet tidligere.  

Dersom det først innkalles til allmøte, hvor nye ansvarlige 

velges, så innsendes også skjema med nye personer til 

studentstyret i etterkant av allmøtet. 

 

 

  



 

ØKONOMI 

Alle lokallag må ha en økonomiansvarlig som holder styr på utgiftene til lokallaget. Vårt 

beste tips her er å fylle ut budsjettskjemaet etterhvert som dere har arrangementer eller 

utgifter. Hvert lokallag kan fritt bruke inntil 2.500 kr for hvert arrangement, uten å måtte søke 

om dette til studentledelsen. Men alt av økonomiske utgifter må likevel føres opp både på 

budsjettskjemaet og i milepæler slik at både studentkontoret og dere selv holder oversikt.  

 

Dersom dere holder arrangementer som overskrider 2.500 kroner må dette søkes om til 

studentleder som har det økonomiske ansvaret for NSF Student. Da sender dere inn en 

søknad slik dere kan se i vedlegg 4. 

 

MAT TIL ARRANGEMENTER 

Det er ingenting i veien for at lokallagene kan stille med mat på arrangementer. Dette vil 

naturligvis være der hvor arrangementene er av lengre varighet. Enkel servering som kaffe, 

te, vann etc. vil være mer naturlig på mindre arrangementer.  

 

NSF Student har kundeavtaler hos både Pizzabakeren og Peppes Pizza. Ta kontakt med 

studentkontoret dersom dere ønsker å bestille pizza, så bistår vi med dette.  

 

Dersom det avholdes lokallagsmøter som er av lengre varighet kan det søkes om å få dekket 

utgifter til mat. Slike møter kan være i forbindelse med planlegging til større arrangementer. 

Møtemat tilbys kun dersom lokallagsmøtene er lange og etter skoletid, som en erstatning til 

middag. Men dette skal søkes om. 

 

Dere søker om midler ved å sende mail til studentleder. Her må punktene under inkluderes. 

Dersom det er servering av mat, må dette inneholde en liste over navn på hvem som skal 

spise. I tillegg til hvem som bestiller fra de vi har kundeavtaler med.  

 

Nevner igjen, se vedlegg 4 for malen.   



 

HVA KAN ET LOKALLAG GJØRE? 

Når et lokallag er etablert, kan lokallaget arrangere lokale, faglige tilbud for 

studentmedlemmene med midler fra NSF Student. Det er mange muligheter av ting man kan 

få til for medlemmene, og noen få rutiner man må følge for å få det til å skje. Det vil følge en 

oversikt over vedtatte rutiner man må følge ved etablering av lokallag, og når man arrangerer 

aktiviteter for studentene gjennom lokallaget. I tillegg kommer noen tips til hva man kan tilby, 

og hvordan man kan gå frem.  

 

 

LOKALLAGSMØTER 

Et lokallagsmøte er et møte hvor alle som er engasjerte i lokallaget samles for å diskutere 

hva lokallaget skal gjøre. Det kan være lurt å lage seg en plan på starten av perioden, over 

hvilke arrangementer dere ønsker å gjennomføre og deretter planlegge hvor ofte dere bør 

møtes. Det er ingen formell frist på innkallelse til lokallagsmøter, men det anbefales å 

innkalle til møte i god tid. Dersom dere har flere ting å ta opp, kan det være greit å sende ut 

en «saksliste», hvor dere ramser opp temaene.  

 

For å få til et så godt samarbeid som mulig er det viktig at de få rutinene som er, leses og 

følges godt.  

 

Se neste side for den formelle rutinen for NSF Students lokallag.  

 

  



 

RUTINER FOR NSF STUDENTS LOKALLAG 
 

1. Retningslinjer for etablering av lokallag 

Ifølge NSFs vedtekter § 6, punkt F fastsettes lokallagets avgrensning, formål og øvrige 

forhold av NSFs forbundsstyre. I «Retningslinjer for etablering av lokallag» § 3 «konstituering 

og drift» heter det at NSFs studentstyre avgjør hvilke ytterligere krav som stilles til lokallaget. 

Som leder for lokallaget plikter man å sette seg inn i NSFs vedtekter, retningslinjene for 

etablering av lokallag, samt disse rutinene. 

 

2. Økonomiske retningslinjer for NSF student lokalt 
 

2.1 Overordnede økonomiske forhold 

- Disse retningslinjene har til hensikt å gi lokallaget handlefrihet til å gjennomføre 

aktiviteter innenfor gitt økonomisk ramme, og som definert i disse retningslinjene. 

- Det er nasjonal studentleder som er økonomisk ansvarlig for alle økonomiske forhold 

som gjøres i NSF Student 

- Lokallagene kan kun foreta økonomiske disposisjoner på vegne av studentleder 

dersom de er gjort i henhold til disse retningslinjene, og innenfor de økonomiske 

rammer som er gitt 

- NSF Student påtar seg ikke ansvar for å innfri økonomiske forpliktelser som er avtalt 

med mindre de er inngått i tråd med retningslinjene. 

- Hvert enkelt lokallag står fritt til å holde arrangementer opp til 2.500 kr per 

arrangement. Dersom arrangementet overstiger 2.500 kr skal det føres budsjett og 

arrangementet skal godkjennes av studentledelsen. Alle utgifter i forbindelse med 

lokale arrangementer skal synliggjøres i milepæl i arbeidsrommet «arbeidsrom for 

fylkesrepresentanter og lokallag NSF Student» 

- Alle NSF Student arrangementer skal være gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer 

kan melde seg inn på stedet. 

 

2.2 Økonomiansvarlig lokalt 

- Lokallagene plikter selv å oppnevne en økonomiansvarlig som har ansvar for 

budsjettering og innsending av regnskap. 

 

2.3 Budsjett og regnskap  

- Økonomiansvarlig har ansvar for å budsjettere planlagte aktiviteter og få disse 

godkjent av studentledelsen dersom det enkelte arrangement overstiger 2.500 kr før 

man inngår økonomisk forpliktende avtaler.  



 
- Budsjettering gjøres på eget skjema (vedlegg)  

- Økonomiansvarlig er ansvarlig for å føre regnskap fortløpende på eget skjema 

(vedlegg) og sende inn dette 1 gang per år. Frist for innsending av regnskapet er 1. 

juni.  

- Regnskapet skal være en del av den årlige rapporten som sendes inn til NSFs 

studentstyret - Ubenyttede midler ved årets slutt overføres ikke til neste budsjettår  

 

3. Gjennomføring av lokale aktiviteter  

- Alle arrangementer, uansett størrelse, som arrangeres i regi av lokallagene skal føres 

inn som milepæl i arbeidsrommet «arbeidsrom for fylkesrepresentanter og lokallag 

NSF Student» - Ved planlegging og gjennomføring av lokale aktiviteter skal 

studentledelse og studentrådgiver alltid informeres i god tid i forkant  

- Bestilling av strøartikler og annet materiell skal avtales med studentkontoret  

- De ansvarlige studentene i lokallaget plikter å sende en årlig rapport over de utførte 

aktiviteter til NSFs studentstyre innen 1.juni, jf. «Retningslinjer for etablering av 

lokallag» § 4. Dersom den årlige rapporten ikke innkommer innen fristen satt av NSFs 

studentstyre anses lokallaget som avviklet, jf. «Retningslinjer for etablering av 

lokallag» § 5. Regnskapet skal følge med den årlige rapporten. Alle lokallag som er 

tilstedeværende under NSF students årsmøte presenterer lokallaget og årsrapporten 

for årsmøtet.  

 

4. Hensikten med lokalaktiviteter  

Hensikten med lokalaktiviteter er å støtte opp om NSF Students formål, mål og 

innsatsområder. Dette inkluderer også sosiale aktiviteter, men det er i hovedsak ønskelig at 

aktivitetene er knyttet til sykepleiefaglige forhold. Identitetsbygging og tilhørighet til 

yrkesgruppen er ønskelig. Kjøp av alkohol tillates ikke. 

 



 

HVA KAN STUDENTKONTORET BIDRA MED? 

Studentkontoret er der for å bistå dere som tillitsvalgte og lokallag i NSF Student. Vi sitter 

blant annet med verktøy for å utforme både bilder og video og kan bistå lokallagene med å 

lage både postere, flyers, bilder, arrangementer på facebook og www.nsfstudent.no, og 

annet. Det er viktig at bilder og annet som legges ut, følger den grafiske profilen til NSF.  

Under ser dere noen eksempler: 

 
 

 

http://www.nsfstudent.no/


 
Vi kan også være behjelpelige med kontaktinformasjon, hvordan arrangere arrangementer, 

bestilling av artikler, premier i tillegg til at vi har avtaler med enkelte aktører som kan bistå 

med spons.  

 

MILEPÆLER I ARBEIDSROMMET 

På nsf.no, på Min Side, under Arbeidsrom, finner du «Arbeidsrom for lokallag og 

fylkesrepresentanter» dersom du er registrert som fylkesrepresentant og/eller 

lokallagsrepresentant. Ta kontakt med studentrådgiver dersom du mangler tilgang.  

 

Hvert fylke har en milepæl, og alle aktiviteter skal registreres under sitt fylke. Alle aktiviteter 

skal beskrives, med informasjon om arrangementet og økonomien tilknyttet arrangementet. 

Se veileder for hvordan milepæler skal brukes og fylles ut i vedlegg 5.   

  

https://intranett.nsf.no/kilden/arbeidsrom/arbeidsrommet/oversikt?p_document_id=896087
https://intranett.nsf.no/kilden/arbeidsrom/arbeidsrommet/oversikt?p_document_id=896087


 

HVORDAN LAGE ARRANGEMENT 101 
Når du skal i gang med etablering eller planlegging av arrangementer er det første man må 

gjøre å sette seg inn i retningslinjene og rutinene. Deretter kan planleggingen begynne! Er du 

usikker på noe, så spør studentkontoret om hjelp, så skal vi lose deg gjennom det.  

 

1. Start med å sjekke at alle retningslinjer og rutiner for lokallag 

er fulgt. Spesielt 3 ukers frist for innkalling til allmøte, 

informering av studentkontoret, samt økonomiske rutiner. 

 

2. Planlegg så arrangementet sammen med lokallaget og start 

tidlig! 

 

3. Send inn søknad om økonomi så snart dere har bestemt dere for om dere trenger 

noe: strøartikler, premier, mat etc.  

 

4. Bestill så det dere trenger av artikler, slik at det når frem i god  

Tid. Se hvordan dere bestiller strøartikler og stæjs på neste 

side! 

 

5. Finn dato for arrangementet. Ha dialog med studentene på ulike kull og skoler for å 

finne et tidspunkt som passer studentene best mulig. Bruk studieadministrasjonen til 

å finne tidspunkt/dato hvis nødvendig. 

 

6.  Spre informasjonen: 

a. Lag et Facebook-arrangement 

b. Sende ut SMS til alle medlemmer. Dette kan gjøres via rådgiverne. Ta kontakt 

med dem så hjelper de dere.  

c. Sende ut mail til alle medlemmer. Dette hjelper også rådgiverne dere med.  

d. Snakk i klassens time til alle kullene 

e. Legg ut innlegg på kullsidene (Facebook, nettside, Canvas) 

f. Henge opp plakater på skolen. Dette kan også rådgiverne hjelpe dere med å 

lage.  

7. Finn lokale i god tid gjennom for eksempel grupperom på skolen. Dere kan også ta 

kontakt med studieadministrasjonen for booking av rom.  



 
8. Kontakt også fylkeskontoret i ditt fylke. De ønsker gjerne å bistå og hør hva de kan 

være til hjelp med: tilstedeværelse, medlemsrekruttering, stand, etc. 

 

9. Finn ut om det er noen studenter på ditt studiested som ikke er medlem i Norsk 

Sykepleierforbund. Eller hvilke tiltak som er gunstig for å bruke arrangementet enten 

til å rekruttere medlemmer, eller få med flere inn i lokallaget. Gjerne i 

samråd med studentkontoret.  

 

10. Kontakt studentkontoret ved spørsmål og behov for bistand.  

 

KOMMER: Dere vil få utdelt en kurskatalog med en rekke personer dere 

kan bruke for fagkvelder eller kurs etter hvert. 

 

BESTILLING AV STRØARTIKLER OG ANNET 

Noen lokallagsarrangement er det fint å bestille strøartikler til. Dette kan være til å dele ut, 

det kan være premier eller annet dere trenger til arrangementet.  

 

1. Start med å finn ut hva dere trenger.  

a. Premier: finnes mye fint i fordelsbutikken til NSF.  
 

b. Strøartikler: det finnes masse små og større artikler dere kan 

dele ut på arrangementet. For eksempel: reflekser, penner, 

tusjer, nøkkelkortholdere etc. Ta en titt i fordelsbutikken til 

NSF. 
 

c. Engangsartikler. Skal dere ha mat, drikke eller annet på arrangementet kan 

det være nyttig med servietter, pappkopper og annet. Dette finnes også i 

fordelsbutikken.  
 

d. Bøker eller gaver fra andre bidragsytere? 

 

2. Lag en liste over det dere ønsker å send inn til studentleder. Dette gjør dere ved å 

fylle inn oversikten i vedlegg 4. 

 

  



 

KONTAKTLISTE  
Her er en oversikt over kontaktinformasjon til personer et lokallag kan trenge kontakt med. 

Studentkontoret skal informeres om alle arrangementer, uansett omfang og kostnad. I tillegg 

er det også noen flere som kan være hensiktsmessig å involvere i både opprettelse av 

lokallag og ved planlegging av ulike arrangementer, derfor er de inkludert som tips til 

kontaktpersoner.  

• Tidligere lokallagsledere. Ta kontakt med studentkontoret dersom du mangler 

kontaktinformasjon. 

• Studentstyret. Kontaktinformasjon til studentstyrets medlemmer legges på 

www.nsfstudent.no etter valget på årsmøtet 2019. 

• Fylkeskontoret i ditt fylke. Her er en liste over fylkeslederne per april 2019.  

Fylke Navn Telefon E-post 

Akershus Ragnhild Hegg 908 20 872 ragnhild.hegg@nsf.no 

Aust-Agder Anne Hansen Vartdal 906 37 854 annvar@nsf.no 

Buskerud Linda Lavik 954 40 453 Linda.lavik@nsf.no 

Finnmark Elin M. Holmgren 913 70 314 elihol@nsf.no 

Hedmark Bente Irene Aaland 951 83 595 benaal@nsf.no 

Hordaland Mette Mikkelsen 959 94 910 Mette.mikkelsen@sykepleierforbundet.no 

Møre og Romsdal Ståle Evald Ræstad 917 80 775 Staale.evald.raestad@nsf.no 

Nordland Gjertrud Krokaa 995 64 857 Gjertrud.helene.krokaa@nsf.no 

Nord-Trøndelag Sølvi Sæther 950 61 456 Solvi.saether@nsf.no 

Oppland Ingunn Holtklimpen 611 88 962 Ingunn.holtklimpen@nsf.no 

Oslo Line Orlund 452 92 720 Line.orlund@nsf.no 

Rogaland Nina Horpestad 907 59 283 Nina.horpestad@nsf.no 

Sogn og Fjordane Oddgeir Lunde 970 83 517 Oddgeir.lunde@nsf.no 

Sør-Trøndelag Kari Værnes Fiske 482 80 713 Kari.vaernes.fiske@nsf.no 

Telemark Lillian Elise Esborg Bergane 915 21 139 Lillian.elise.esborg.bergane@nsf.no 

Troms Hanne M. Bergland 911 21 519 Hanne.bergland@sykepleierforbundet.no 

Vestfold Lisbeth Rudlang 930 52 873 Lisbeth.rudlang@nsf.no 

Vest-Agder Ragne Quinteros 414 98 709 Ragne.quinteros@nsf.no 

Østfold Karen Brasetvik 951 02 240 Karen.brasetvik@sykepleierforbundet.no 

 

 

 

http://www.nsfstudent.no/


 

• Studentkontoret:  

Hvem Navn Mail 

Studentleder   

Studentnestleder   

Rådgiver Nina Jeanette 

Tollehaug 

nintol@nsf.no 

Rådgiver Trine Skaar triska@nsf.no 

 

Leder og nestleder står tomt, da det velges nye ledere under årsmøtet 2019. 

Kontaktinformasjon vil bli lagt ut på www.nsfstudent.no  

 

• Relevante personer på skolen som for eksempel drift, studieleder og vaktmester.  

 

  

http://www.nsfstudent.no/


 

FORSLAG TIL AKTIVITETER 
 

• Fagdag med ulike foredragsholdere 

• Studentkveld 

• Quizer: 

o Anatomiquiz før eksamen eller repetisjon for øvrige studenter) 

o Sykdomslærequiz 

o Grunnleggende sykepleiequiz 

o Generell quiz fra sykepleierstudiet 

• Medikamentregningskurs 

• «Ny i arbeidslivet»-kurs, med rådgivere fra fylkeskontoret  

• Promotere NSF student for VGS (#mannkanblisykepleier) 

• Stand med boller eller vafler. Informere om lokallaget og NSF Student 

• Julestand: Informere om lokallaget og NSF Student og server pepperkaker, gløgg etc. 

 

KUNDEKONTOER OG MULIGE BIDRAGSYTERE 
• Peppes pizza 

o Kontakt studentkontoret for informasjon om kundekonto 

• Pizzabakeren 

o Kontakt studentkontoret for informasjon om kundekonto 

• Cappelen Damm 

o Kan forespørres sponsing av bøker og strøartikler til arrangementer 

• Tanum 

o Kan forespørres sponsing av bøker til arrangementer 

• Sykepleiepluss 

o Sponsing og faglig påfyll (må bookes gjennom studentkontoret) 

• DNB 

o Kan forespørres om å sponse med strøartikler og mat (konferer med 

studentkontoret) 



 

• Fordelsbutikken 

o Premier til quiz og strøartikler (kan bestilles gjennom studentkontoret) 

• Fylkeskontoret 

o Strøartikler, spons av mat, premier til quiz 

TIPS TIL AKTIVITETER GJENNOM ÅRET 
 

August: 

Verving. Vervekampanjen foregår ved studiestart, og lokallagets bidrag er viktig, og kan 

synliggjøre lokallaget overfor nye studenter. 

Aktivitet i forbindelse med studiestart. «Ønskevaffel», stand med vafler hvor studentene kan 

se forslag til lokallagsarrangement og levere ønske/forslag til aktivitet i sitt lokallag, samt 

engasjere seg i lokallaget 

 

September 

Oppstartsmøte for lokallaget. 

Medlemsmøte for å planlegge 

arrangementer for året med nye 

engasjerte i lokallaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Oktober/November 

Fagdag med ulike foredragsholdere. 

 

Desember 

Anatomiquiz før nasjonal eksamen.  

 

Januar 

Medikamentregningskurs 

 

Februar/Mars 

Fagdag 

«Ny i arbeidslivet»-kurs bruk NSFs 

Fylkeskontor 

Promotering av Årsmøtet og 

rekruttering av skoledelegater og 

fylkesrepresentanter og vara. 

 

April 

Bidra til studentvalget i NSF 

Student, for å skaffe delegater til årsmøte. Valgstand eller informasjonsstand. 

 

Mai/Juni 

Delegasjonsmøter for deltakere til årsmøtet etter at årsmøtepapirene er publisert.  

Delegasjonsmøtene er bare en måte for alle som skal delta på årsmøte, å sette seg inn i hva 

som skjer og gjøre seg kjent med alt som skal diskuteres der ved å se på sakspapirene. Her 

kan man:  

• Gå gjennom hva som skjer på årsmøtet.  

• Hvem møter man på årsmøtet. 

• Hva forventes det av dere som deltar 



 

• Gå gjennom ordliste som kommer med sakspapirene. Det kan være en del ord som 

brukes, som kan være utfordrende å forstå. På denne måten klarer man bedre å 

følge med.  

• Vise bilder for å få opp engasjementet! 

 

  



 

ÅRSMØTET 
I april hvert år gjennomføres valg av skoledelegater til Årsmøtet, og Fylkesrepresentanter til 

fylkesstyrene i NSF, som også deltar på Årsmøtet i NSF Student. Som lokallag er det en 

viktig oppgave å dele informasjon om Årsmøtet og bidra til å rekruttere nok skoledelegater 

fra de ulike studiestedene.  

TILLITSVALGTKONFERANSER 
I NSF Student samler vi alle våre tillitsvalgte to ganger i året. Da samler vi 

fylkesrepresentanter, deres varaer, lokallagsledere og studentstyret til høst- og 

vårkonferansene!

Fylkesrepresentanter, lokallagsledere, studentstyret og andre for 2018/2019 på Høstkonferansen 2018 



 
Høstkonferansen skjer som regel i oktober. I årene 

som har vært, har vi først samlet alle til en 

opplæring eller kursing i Oslo. Før vi i samlet tropp 

har kjørt buss opp til en hytte på Geilo! 

Høstkonferansen handler om å få innsikt og 

opplæring i din rolle. Samtidig som du blir kjent 

med medstudenter fra hele landet, som sitter på 

samme rolle og kan dele erfaringer. Her det en god 

miks av vante og nye personer, med en haugevis 

av tips og triks.  

 

Vårkonferansen har de siste årene skjedd i Oslo, 

på NSFs hovedkontor. Men NSF Student vokser, 

og under vårkonferansen 2019, måtte vi holde 

konferansen på et konferansehotell.  

 

Også på vårkonferansen er det opplæring, men 

denne er mer rettet mot årsmøtet. I tillegg er begge konferansene en gylden arena for å 

diskutere sykepleierutdanningen og hva studentene, dere, mener! NSF Student tar alltid med 

seg tilbakemeldingene fra konferansene året for, for å gjøre neste enda bedre.  

Fylkesrepresentanter, lokallagsledere, studentstyret 

og andre for 2018/2019 på Vårkonferansen 2019 



 
 
 

 

 

Fylkesrepresentanter, lokallagsledere, studentstyret og andre for 2018/2019 på Høstkonferansen 2018 

Fylkesrepresentanter, lokallagsledere, studentstyret og andre for 2018/2019 på Vårkonferansen 2019 hvor de 

diskuterer den nye sykepleierutdanningen som kommer i 2020! 



 

VEDLEGG 1 

Søknadsskjema for etablering av lokallag 
 

Skole:_______________________________________________________________ 

 

Studiested:___________________________________________________________ 

 

Ansvarlige personer:  

 

1-navn:____________________________  

 

Tlf:_______________________,  E-post:________________________  

 

 

2-navn:____________________________  

 

Tlf:_______________________,  E-post:________________________ 

 

Mulige aktiviteter:  

 

Allerede planlagte aktiviteter:  

 

 

Sted:_______________________________ Dato:__________  

Sign. kontaktperson 1                                                                     Sign. kontaktperson 2  



 

VEDLEGG 2 
 

Lokallagsrapport 

 

 

År:  

------------------------------------ 

Studiested/navn på lokallag:  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ansvarlige personer for organisering:  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gjennomførte aktiviteter:  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Økonomi: Fyll ut vedlagt regnskapsskjema 

 

Hilsen 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

VEDLEGG 3 
 

Regnskapsskjema for NSF Student lokallag 

NB! Utgifter skal ha kvittering, og det føres inn en linje per kvittering. 

Dato Aktivitet Hva er kjøpt Inntekter Utgifter 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  Total   

Resultat (inntekter – utgifter)   

 

  



 

VEDLEGG 4 – SØKNAD OM MIDLER 

 
MAL FOR SØKNAD OM MIDLER TIL LOKALLAGSAKTIVITETER  

 

Her er en mal for hvordan man kan søke om midler til lokallagsaktiviteter over 2500,-, og hvilken 

informasjon som ønskes i en søknad. Nederst er også et eksempel på budsjett for søknaden.  

 

Dere søker om midler ved å sende mail til studentleder. Her må punktene under inkluderes. Dersom 

det er servering av mat, må dette inneholde en liste over navn på hvem som skal spise. I tillegg til 

hvem som bestiller fra de vi har kundeavtaler med.  

 

Start med å beskrive arrangementet. 

 

Når:  

Hvilken dato og tidspunkt er valgt, og passer det for studentene på studiestedet?  

 

Hvilken type arrangement:  

- Foredrag?  

- Quiz  

- Møte  

- Fagdag?  

 

Hva skal arrangementet inneholde:  

- Foredragsholdere? Konferansier?  

- Quizoppgaver fra hvor?  

- Agenda for et medlemsmøte  

- Matservering?  

- Stand fra Fylkeskontoret eller andre?  

- Skal faggruppene delta/bidra?  

 

 

 

 

 

 



 
Økonomi:  

Her er et eksempel på hvordan et budsjett kan se ut når man søker om midler.  

Summene kan være estimerte, et tips er å undersøke priser før man søker.  

 

Foredragsholder(e) Helsesista 10.000 kr 

Møtebespisning Peppes Pizza 2.000 kr 

Drikke til maten Brus 200 kr 

Lokaler På skolen 0 kr 

Premier Fordelsbutikken 500 kr 

SUM 12.700 kr 

 

 

  



 

VEDLEGG 4 – MILEPÆLER 
 

Se dokumentet «Veileder til bruk av milepæler i arbeidsrom på nsf.no.» på 

www.nsfstudent.no. Her logger du inn og går på «Mine sider». Trykk så på «Arbeidsrom». 

Under «Dokumenter» vil du finne dette under «Nyttige dokumenter».  

  

http://www.nsfstudent.no/


 
 

  



 

 


