Til
Kopi
Dato
Fra

Arbeidsutvalget
Landsstyret
1. desember 2017
Guri Barka Martins, generalsekretær

SAKSPAPIRER AU-1-18
PÅTROPPINGSHELG FOR ARBEIDSUTVALGET 2018
Møtedato: 9.-10. desember 2017
Møtested: Pustuthytta (Kjul, Nittedal)
Møtetid: Lørdag kl 10:00-19:30 og Søndag kl 09:00-20:00

Saksliste
001 Godkjenning av innkalling

V

002 Valg av ordstyrer og referent
Innstilling:
Ola Eian, ordstyrer
Guri Barka Martins, referent

V

003 Bli kjent med hverandre
v/Ola Eian, talsperson

D

004 Samarbeidsdynamikk og styrebeskrivelse for AU
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær

D/V

005 Evaluering av året som har gått (uten sakspapirer)
v/ Forrige arbeidsutvalg (under søndagsmiddagen)

D

006 Arbeidsutvalget og Grønn Ungdom
v/ Hulda Holtvedt, talsperson

D

007 Arbeidsutvalget og Miljøpartiet de Grønne
v/ Hulda Holtvedt, talsperson

D

008 Etiske og økonomiske retningslinjer
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær

D
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009 Arbeidsplanen
v/Ola Eian, talsperson

D

010 Årshjul 2018 (ETTERSENDES)
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær

V

011 Fylkeslagsoppfølging
v/Ola Eian, talsperson

V

012 Fordeling av arbeidsoppgaver
v/ Alle <3

D

013 Hvordan organisere hverdagen sin? (foredrag u/sakspapirer)
v/ Isa M. A. Isene

Deretter møtekritikk
O er orienteringssaker
D er debattsaker
V er vedtakssaker
Oslo, 1. desember 2017
Guri Barka Martins,
Generalsekretær
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PRAKTISK INFO
Hytta/overnatting
Hytta vi skal leie er Sogn og Fjordane-lagets hytte ”Pustut”. Den har ikke innlagt vann,
men det er både brønn og strøm. Regn derfor ikke med å få dusjet før du kommer hjem
søndag kveld.
Det er lagt opp til at vi skal overnatte på hytta. Her er det to hemser med sengeplass til
12stk. Det er bare madrasser i sengene så man må ha med seg laken og sovepose.
Guri, Ola og Hulda kommer til å dra opp til hytta fredag ettermiddag, så den vil være
varm når dere ankommer på lørdag.

Reise
Det tar ca. 1,5 time å komme seg fra Sinsen T og til hytta. Vi bruker følgende reiserute:
1. Møt opp seinest 08:30 ved Sinsen T lørdag morgen.
2. Vi tar buss 390(grønn) fra Sinsen T til Kjul. Det tar ca. en halvtime.
3. Vi går fra Kjul og opp til hytta. Det er ca. 3km og vi regner med å bruke omtrent
45minutter.
Vi kommer til å gå på brøytet vei mesteparten av tiden, men ta på deg gode sko og
varme klær. Det anbefales å ikke pakke i koffert.
Sebastian er reiseleder.

Mat og drikke
Grønn Ungdom dekker alle måltider på påtropp. Gi Guri et pip om du er veganer eller
har noen allergier som må tas hensyn til.
Ta selv med det du skulle ønske å drikke. Det er godt brønnvann, samt kaffe og te på
hytta!

Sakspapirene + forberedelser
Sakspapirene til påtropp er ganske lange, og det forventes at du har satt deg inn i alle
sakene og vedleggene. Av vedlegg du må ha lest utover sakspapirene er:
- Økonomiske retningslinjer
- Etiske retningslinjer
- Grønn Ungdoms vedtekter á 2017
- Feel the FLO
Forslag til styrebeskrivelse for arbeidsutvalget
I tillegg til dette bør gjøre deg opp noen tanker om alle spørsmålene til diskusjon, og
spørsmålene i ”bli kjent”-delen. Denne delen krever også at man tar personlighetstesten
”16 personalities”.
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Pakkeliste
-

Utskrevne sakspapirer og vedlegg, eller digital versjon (det er ikke WiFi på
hytta).
Skrivesaker/notatbok
Varme klær, ullsokker
Klesskift og toalettsaker
Laken og sovepose

DAGSORDEN
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Til
Kopi
Fra
Dato
Saksnr.

Arbeidsutvalget
Landsstyret
Ola Eian, talsperson
30.11.17
AU-1-18-3

BLI KJENT MED HVERANDRE
Saksgang
I denne saken kommer vi til å ta runder hvor det stilles spørsmål som alle får svare på.

Bakgrunn
Dette er en uformell runde hvor vi skal bli bedre kjent med hverandre og reflektere over
hvordan vi fungerer som enkeltmennesker i ei samarbeidende gruppe.
Som et ledd i selvrefleksjonen skal vi benytte en personlighetstest som alle tar på
forhånd. Undertegnede går ikke god for det faglige i testen, og resultater av slike tester
skal en ta med en gedigen klype salt. Poenget med å bruke testen er ikke å få et
beskrivende resultat, men å bruke resultatet til å reflektere over hvordan du oppfatter
deg selv.
Avslutningsvis skal vi ta en runde på forventninger. Arbeidsutvalget får ikke betalt, og vi
har alle forskjellige plikter og ansvar utenfor Grønn Ungdom. For å sikre at det skal være
gøy å jobbe, vi få gjennomført arbeidsplanen på en best mulig måte må og har et godt
arbeidsmiljø er det en forutsetning at vi bli kjent med våre ulike forutsetninger, kapasiter
og avklarer forventinger.

Forberedelser
Før møtet klikker du på linken og tar denne testen (tar mindre enn 12 minutter). Ta en
titt på resultatet og forbered noen korte svar på spørsmålene nedenfor.
Om testen:
• Synes du testresultatet ga et godt bilde av personligheten din?
• Hva var du enig i, og hva var du uenig i?
Generelt:
• Hva er du tryggest på – skrive eller snakke?
• Hva syns du er morsomt å jobbe med?
• Hva syns du det er kjedelig å jobbe med?
• Hva er dine fire sterkeste sider?
• Hvordan kan du bruke disse i AU?
• Hva er dine to svakeste sider?
• Hvordan kan dette fungere i AU?
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•
•

Hva gjør deg motivert?
Hva gjør deg demotivert?

Forventinger til eget arbeid:
• Hvor mye kan du jobbe med Grønn Ungdom?
• Hvordan vil du jobbe? Én dag i uka, eller en time nå og da? Hjemmefra eller på
kontoret?
• Hvordan ønsker du at folk kommuniserer med deg (i debatter osv.)?

Med vennlig hilsen,
Ola Eian
Talsperson
Oslo, 30.11.2017
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Til
Kopi
Fra
Dato
Saksnr.

Arbeidsutvalget
Landsstyret
Guri Barka Martins, generalsekretær
30.11.17
AU-1-18-4

SAMARBEIDSDYNAMIKK OG
STYREBESKRIVELSE FOR ARBEIDSUTVALGET
Saksgang
Denne saken ønsker jeg at vi deler i to. Første del av saken blir diskusjon og refleksjoner
rundt hvordan vi ønsker at arbeidsutvalget skal fungere og jobbe sammen. Del to
kommer til å ta sikte på å vedta en konkret styrebeskrivelse for arbeidsutvalget. Disse to
delene

Del 1: Hvordan skal vi samarbeide?
Spørsmål til diskusjonsrunde:
• Hva skal til for at man har et godt arbeidsmiljø?
• Hvordan skaper vi god motivasjon?
• Hvor stor vekt skal vi ha på det rent sosiale internt i AU?
• Hvordan skal arbeidsutvalget forholde seg til alkohol i forbindelse med sine
interne, sosiale arranementer?
Det kan ofte være uenighet innad i arbeidsutvalget, som spesielt kommer til syne på
AU-møter.
• Hvordan balanserer vi vårt eget ønske om gjennomslag for våre meninger med å
møte hverandre med respekt i debatter?
I årets arbeidsutvalg er det flere personer som har sterke relasjoner med hverandre
uten for Grønn Ungdom.
• Hvordan kan dette være med på å påvirke gruppedynamikken i AU?
• Hva kan man gjøre for å sørge for at disse relasjonene påvirker arbeidet vi gjør i
minst mulig grad?
• Hvordan skal vi håndtere konflikter internt i AU?
Man har ofte ulike forventninger til den jobben som skal gjøres, og til de man
samarbeider med.
• Hvilke forventninger har du til de du samarbeider med i arbeidsutvalget?
• Hvor går grensa for hva som er et nyttig og hva som er et unyttig møte?
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Talspersonene og generalsekretær får betalt for å utføre vervet sitt.
• Hva forventer du av talspersonene?
• Hva forventer du av generalsekretær?
• Hva slags ansvar har disse tre? Og hvilket ansvar har de ikke?
• Hvordan involverer de AU best mulig i arbeidet sitt?
• Hva er rollen til Internasjonal kontakt?

Del 2: Styrebeskrivelse for arbeidsutvalget
I denne delen skal vi diskutere og forhåpentligvis vedta en styrebeskrivelse for
arbeidsutvalget. Forslaget som ligger vedlagt er laget med utgangspunkt i fjorårets
styrebeskrivelse for arbeidsutvalget.
Punkter til diskusjon:
• Er det noe som mangler i styrebeskrivelsen?
• Er møtedagen som er foreslått i 1.2 grei for alle?
• Er det greit at vi kommuniserer hovedsakelig på e-post?

Forslag til vedtak

F1: Arbeidsutvalget vedtar ”Stillingsbeskrivelse for arbeidsutvalget i Grønn Ungdom
2018” slik den foreligger.

Vedlegg:
1 – Styrebeskrivelse for arbeidsutvalget i Grønn Ungdom 2018

Vennlig hilsen

Guri Barka Martins
Generalsekretær
Oslo, 30.11.2017
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STYREBESKRIVELSE
FOR ARBEIDSUTVLAGET I GRØNN UNGDOM 2018

1. Møterutiner
1.1

Det blir kalt inn til arbeidsutvalgsmøter 7 dager før oppsatt møtetid.
Sakspapirer blir utsendt 4 dager før møtet.

1.2

Møtedag for arbeidsutvalget 2018 er tirsdag i partallsuker, med mindre
annet er vedtatt i årshjulet.

1.3

Alle medlemmer i arbeidsutvalget plikter å lese sakspapirene grundig og
ta stilling til forslagene til vedtak.

1.4

Alle medlemmer i arbeidsutvalget skal møte på arbeidsutvalgsmøter som
er kalt inn til etter disse retningslinjene. Ved frafall må
arbeidsutvalgsmedlemmet komme med sine kommentarer til møtet via epost og lese referatet nøye i etterkant.

1.5

Arbeidsutvalgets møter følger landsstyrets foregående forretningsorden,
hvis ikke annet er vedtatt.

2. Kommunikasjonskanaler
2.1

Arbeidsutvalget bruker primært e-post som kommunikasjonskanal. Eposten sjekkes én gang daglig i ukedager, unntatt ved nasjonale
helligdager eller e-postfrie dager.

2.2

Dersom et medlem i arbeidsutvalget ber om å få gjort et hastevedtak som
krever et resultat innen 24 timer, skal det sendes ut informasjon om dette
på SMS.
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3. Rolleforståelse
3.1

Arbeidsutvalgets medlemmer plikter å gjøre seg refleksjoner rundt hva
det innebærer å være nasjonalt tillitsvalgt i Grønn Ungdom og være dette
bevisst.

3.2

Arbeidsutvalgets medlemmer plikter å sette seg inn i Grønn Ungdoms
vedtekter, samt øvrige retningslinjer som er vedtatt av landsstyret, og har
et særlig ansvar i oppfølgingen av disse.

4. Nasjonale arrangementer
4.1

Medlemmer i arbeidsutvalget skal være til stede og stille som
medarrangører ved nasjonale arrangementer i Grønn Ungdom, som
landsstyremøter, sommerleir og landsmøtet.

4.2

Medlemmer av arbeidsutvalget skal stille seg til disposisjon ved andre
nasjonale arrangementer som debattreninger og skoleringshelger.
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Til
Kopi
Fra
Dato
Saksnr.

Arbeidsutvalget
Landsstyret
Hulda Holtvedt, talsperson
30.11.17
AU-1-18-6

ARBEIDSUTVALGET OG GRØNN UNGDOM
Saksgang
Vi kommer til å svare på spørsmålene i runder, eller ev. ved diskusjon. Saken bør særlig
sees i sammenheng med Grønn Ungdoms etiske retningslinjer kapittel 2 og 3, og kapittel
6 i vedtektene.

Bakgrunn
Grønn Ungdoms arbeidsutvalg har en viktig rolle i organisasjonen, og må være denne
rollen bevisst.

Punkter til diskusjon
AU på interne arrangementer
• Hva mener du bør være AUs rolle i landsstyret?
• I hvilken grad bør AU-medlemmer delta i debattene på LS?
• I hvilken grad bør mindretallet i AU si imot flertallets innstilling til LS?
• Hva bør ideelt sett være AUs rolle på større interne arrangementer?
• Hvordan balansere arbeid og sosialt ansvar på f.eks landsmøter og sommerleir?
Rolleforståelse
• Hva slags ansvar har vi som AU-medlemmer overfor andre medlemmer i
organisasjonen?
• I hvilken grad og hvordan bør AU være bevisst på hvordan vi bruker sosiale
medier?
• Hvordan kan vi være gode forbilder for resten av organisasjonen?
• Og hva kan eventuelt hindre oss i å være gode forbilder?

Med vennlig hilsen,
Hulda Holtvedt
Talsperson
Oslo, 30.11.2017
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Til
Kopi
Fra
Dato
Saksnr.

Arbeidsutvalget
Landsstyret
Hulda Holtvedt, talsperson
30.11.17
AU-1-18-7

ARBEIDSUTVALGET OG
MILJØPARTIET DE GRØNNE
Saksgang
Kort orientering om GU-ledelsens forhold til MDG, deretter diskusjon.

Punkter til diskusjon
•
•
•
•
•
•

Hvordan kan vi være en ressurs for MDG?
Hvordan kan MDG være en ressurs for oss?
Hvor høyt skal vi prioritere MDG-arbeid?
Hvilke utvalg/strukturer i MDG skal vi forholde oss til og i hvor stor grad?
- Grønt Kvinnenettverk, Grønne glitrende, Demokratiutvalg.
I hvilken grad bør talspersonene forankre saker i Arbeidsutvalget i forkant av
MDGLS og SST-møter?
Hvordan skal Arbeidsutvalget/GUs ledelse forholde seg til eventuelle konflikter i
MDG?

Med vennlig hilsen,
Hulda Holtvedt
Talsperson
Oslo, 30.11.2017
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Til
Kopi
Fra
Dato
Saksnr.

Arbeidsutvalget
Landsstyret
Guri Barka Martins, generalsekretær
01.12.17
AU-1-18-8

ETISKE OG ØKONOMISKE RETNINGSLINJER
Saksgang og forberedelse
Til denne saken kan det være greit å ha lest Grønn Ungdoms etiske og økonomiske
retningslinjer. Skriv gjerne ned spørsmål du måtte ha om dem på forhånd. Vi skal gå
gjennom begge settene med retningslinjer, og diskutere betydningen disse har for
arbeidsutvalget.

Punkt til diskusjon
•

Hvilke punkter er det som er viktigst for AU å huske på, og hvorfor?

Med vennlig hilsen,
Guri Barka Martins
Generalsekretær
Oslo, 01.12.2017
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Til
Kopi
Fra
Dato
Saksnr.

Arbeidsutvalget
Landsstyret
Ola Eian, talsperson
30.11.17
AU-1-18-9

ARBEIDSPLAN
Saksgang
Tre bolker med debatter med formål å la AU komme med innspill til saker som blir
formalisert på neste AU-møte.

Bakgrunn
Denne saken skal danne grunnlaget for hvordan arbeidsutvalget (AU) skal forholde seg
til arbeidsplanen og sørge for at den blir gjennomført.
Denne saken har tre deler:
1. Hvordan vi utarbeider tiltak for å nå målene
2. Hvordan vi organiserer oss for å arbeide mot målene
3. Dele ideer om prioriteringer og gjennomføring av målene

1. Hvordan vi utarbeider tiltak for å nå målene
Årets arbeidsplan inneholder kun mål og gir større tillit og frihet til AU, og slår fast at:
Arbeidsutvalget skal utarbeide tiltak for å utføre arbeidsplanen. Saksforbereder vil her
legge fram et forslag hvordan AU skal kan gjøre dette.
AU har i fellesskap ansvar for gjennomføring av arbeidsplanen, men fordeler oppgaver
internt. Den/de ansvarlige for en oppgave/mål i arbeidsplanen får i ansvar å foreslå og
følge opp tiltak for å nå målet.
Tiltakene vedtas av AU (senest AU-3-17) og samles i et felles dokument som heretter
kalles «Tiltakstavla». Formålet med å vedta dem i AU er ikke å detaljstyre de(n)
ansvarliges arbeid, men å orientere AU og gi mulighet for innspill.
Tiltakstavla vil være oppsummeringen av AUs konkrete plan for å gjennomføre
landsmøtets bestilling. Den vil også være grunnlaget for å vise status og framdrift på
AUs arbeid på landsstyremøtene, og slik gjøre det mulig for landsstyre og kontrollkomite
og føre tilsyn med AUs arbeid.
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2. Hvordan vi organiserer oss for å arbeide mot målene
Det nye AU kan organisere seg som det selv ønsker, men for å ha noe å ta utgangspunkt
i og en forutsetning for å komme med ønsker til sak 012 Fordeling av arbeidsoppgaver, så
foreslår saksbehandler her hvordan AU kan organisere seg. Det er dette forslaget og
den enkeltes ønsker som blir grunnlaget for utkast til oppgavefordeling i sak 12.
Organisering og oppgaver:
MDGLM-koordinator
• Koordineringsansvar og hovedansvarlig for GUs MDGLM-delegasjon. Planlegging,
forarbeid og deltagelse under MDGLM
MDGLM-Delegater
• Hele AU forventes å bidra i MDGLM-delegasjonen både i forarbeidet og under
MDGLM, men kun 6 deltar som delegater med stemmerett fra GU (resten blir
med som observatører).
MDGLM-Observatører
• Delta i delegasjonens forarbeid, og delta på MDGLM uten stemmerett.
Ansvarlige for politiske utvalg
• Forberede sak om utvalgenes organisering og mandat til LS-1-17.
• Ha særlig ansvar for planleggingen av ett av utvalgene og fungere som
mellomledd mellom AU og utvalget (en oppgave som vil avhenge av hva
utvalgenes organisering blir)
• Dette tilsvarer tre personer, en for hvert utvalg: Klima og miljø, skole og
utdanning og skatt og velferd.
Kommunikasjonsgruppa
• Følge med i mediebildet, gjennomføre ukentlige mediemøter og drifte FB-siden
• Produksjon av tekst, grafikk og film til materiell, tradisjonelle- og sosiale medier.
• Nettsider
Skoleringsgruppa
• Planlegge nasjonale skoleringsarrangementer
• Oppdatere og administrere eksisterende skoleringsopplegg og planer
• Utvikle siste del av skoleringsopplegget - talentutvikling
Sommerleirhøvding
• Hovedansvar for sommerleiren og lede sommerleirgruppa
Sommerleirgruppe
• Planlegge sommerleiren i sin helhet
• Koordinere øvrige AU-medlemmer (som alle deltar) som arrangører på
sommerleiren
Strategisk valgkampsutvalg
• Planlegge valgkampen 2019 ved å lage innstilling til valgkampsstrategi.
Verving
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•

Ha overordnet ansvar for verving, vervestrategi og drive den nasjonale
vervekonkuranse

Demokratiansvarlig
• Sørge for at det føres talestatistikk på nasjonale arrangementer, møtekritikk på
AU-møter
Ansettelseskomité
• Det skal ansettes både organisasjonssekretær og økonomiansvarlig denne
perioden
• Utforme stillingsbeskrivelser, gjennomføre intervjuer og ta avgjørelse om
ansettelse
Fylkeslagsoppfølging (FLO)
• Se sak 11

3. Dele ideer om prioriteringer og gjennomføring av målene
Arbeidsplanen prioriterer ikke mellom målene, og det er følgelig opp til oss å prioritere
arbeidskapasiteten vi rår over. Dette vil være særlig relevant for hvor mange i AU vi
ønsker å sette på en oppgave, og hvor mye tid vi forventer at de ulike oppgavene skal ta
av den enkelte AUer.
Som nevnt øverst i den første delen er det opp til de(n) enkelte ansvarsinnehaverne å
komme opp med nødvendige tiltak – det er ikke noe som skal bestemmes i helga. I
denne delen åpner vi for å dele visjoner og ideer for AUs arbeid, som vi tar med oss i
fellesskap og som blir innspill til de som får ansvar for aktuelle mål i arbeidsplanen.

Punkter til diskusjon
•
•
•

Er dette en god måte å utarbeide tiltak for målene – bør noe gjøres annerledes?
Er dette en god måte å organisere oss på - bør noe gjøres annerledes?
Har du ideer eller visjoner om prioriteringer og gjennomføring av arbeidsplanen som
du ønsker å dele?

Med vennlig hilsen,
Ola Eian
Talsperson
Oslo, 30.11.2017
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Til
Kopi
Fra
Dato
Saksnr.

Arbeidsutvalget
Landsstyret
Ola Eian, talsperson
30.11.17
AU-1-18-11

FYLKESLAGSOPPFØLGING
Saksgang
1. Saksbehandler skolerer i hva FLO-arbeid er og innebærer.
2. Retningslinjer for FLOing vedtas.
3. FLO-ordningas organisering diskuteres (men fylkeslag fordeles i sak 12).

Hva forventes av en FLO – Feel the FLO
Fylkeslagsoppfølging (FLO-ing) er noe av det viktigste vi gjør i Arbeidsutvalget, og noe vi
bruker mye av vår arbeidstid på. Dokumentet «Feel the FLO - retningslinjer for FLOarbeid» definerer hva som er en FLO sine arbeidsoppgaver. Disse retningslinjene skal vi
gjennomgå som en skolering i FLOing, med mulighet til å stille spørsmål om arbeidet.
Retningslinjene har blitt videreutviklet etter hvert som Arbeidsutvalg har gjort seg
erfaringer og funnet behov for endringer i hvordan vi følger opp fylkeslagene våre.
Under påtroppinga skal vi gjennomgå dokumentet, diskutere eventuelle endringer og
vedta retningslinjene.

Nye muligheter for organisering
Den planlagte ansettelsen av en organisasjonssekretær vil gi muligheter til å endre FLObehovet fra AU, men inntil en ansettelse er på plass vil behovet for FLOing være likt
tidligere år. Saksforbereder foreslår følgende organisering av FLO-arbeidet:
Hva tilbys gjennom FLO-ordninga?
Dette vedtas i «Feel the flo», tar utganspunkt i tidligere praksis med eventuelle
justeringer AU ønsker.
Hvem FLOer?
Hvem som er FLO for hvilket fylke avklares i sak 12. Av hensyn til klar rolleforståelse
mellom AU og fylkeslag settes ikke AUere som FLOer for fylkeslagene de har vært
aktive i.
Tidligere AU har fordelt FLO-ansvar på alle i AU, men det har variert hvorvidt
talspersoner og generalsekretær har fått tildelt fylker. Det foreslås at generalsekretær
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har ansvar for å koordinere FLO-ordninga, ikke har egne fylkeslag og er en ressurs for
resten av AU i FLO-spørsmål.
Fordeling av fylkeslag
Fylkeslagene deles opp i kategorier etter hvor mye oppfølging de trenger, og antall
fylker per FLO fordeles etter denne kategoriseringen. FLOing i ulike kategorier vil derfor
by på ulike utfordringer, men fordelingen av fylker vil bety at alle forventes å bruke like
mye samlet tid på FLO-ing:
Kategori 1: Oslo, Buskerud, Rogaland, Aust-Agder, Vest-Agder, Trøndelag
• Stabile og selvgående lag som trenger mindre oppfølging og har vanskeligere
spørsmål
• Talspersonene deler disse mellom seg (3 fylker talsperson)
Kategori 2: Akershus, Vestfold, Østfold, Troms, Nordland, Hordaland
• Mindre stabile lag som hovedsakelig er selvgående
• 3 FLOer (2 fylker per AU-er)
Kategori 3: Oppland, Møre og Romsdal, Telemark
• Ustabile fylkeslag som trenger aktiv oppfølging
• 3 FLOer (1 fylke per AU-er)
Kategori 4: Sogn og Fjordane, Hedmark, Finnmark
• Inaktive fylkeslag uten styrer, krever en plan for å finne aktive og gjenoppstarte
lagene
• 3 FLOer (1 fylke per AU-er)
• Disse FLOene utgjør en gruppe som samarbeider om felles utfordringer ved å skulle
gjenoppstarte fylkeslag.

Punkter til diskusjon
•
•
•

Er det noe du lurer på om det å være FLO?
Er det noe du vil endre av hva FLO-ordninga skal tilby (Feel the FLO)?
Er dette en god måte å organisere FLO-oppgavene på?

Forslag til vedtak
F1: Arbeidsutvalget vedtar «Feel the FLO - retningslinjer for FLO-arbeid» slik de
foreligger
Vedlegg: 1 - Feel the FLO – Retningslinjer for fylkeslagsoppfølging i Arbeidsutvalget

Med vennlig hilsen,
Ola Eian
Talsperson
Oslo, 30.11.2017
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FORDELING AV ARBEIDSOPPGAVER
Saksgang
Konsensusbasert plenumssamtale for å komme fram til en oppgavefordeling.
Formaliseres med vedtak på neste AU-møte.

Drøfting
Arbeidsoppgavene blir fordelt på følgende måte:
1. Talspersoner og generalsekretær tar samtaler med hvert enkelt AU-medlem om
arbeidsoppgaver. Deretter lages et utkast til fordeling av oppgaver.
2. Arbeidsutvalget diskuterer fordeling av oppgaver på påtroppingshelgen. Basert på
utfallet av diskusjonen lager hvert enkelt AU-medlem et forslag til egen
stillingsbeskrivelse.
3. Arbeidsutvalget formaliserer fordeling av oppgaver ved å vedta
stillingsbeskrivelsene på første møte etter påtroppingshelg.
Vi setter av god tid til samtale om fordelinga under påtroppingshelga. Målet er at vi
gjennom konsensus kommer fram til en best mulig fordeling av oppgaver, hvor flest
mulig får oppgaver de ønsker seg. Forslag til fordeling av oppgaver blir presentert på
møtet.

Forberedelser
Tenk over hvilke oppgaver du ønsker og ikke ønsker i AU, se sak 009A for inspirasjon.
Prioriter ønskene dine før 5. november da ledelsen begynner å ringe runden til alle i AU.
Les over utkast til oppgavefordeling som ledelsen sender ut noen dager før møtet. Her
bør du merke deg om du ønsker å ha andre oppgaver enn du er blitt foreslått til, og om
du ønsker at AU skal organisere seg på en annen måte.

Med vennlig hilsen,
Ola Eian
Talsperson

Oslo, 30.11.2017
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