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Kopi til Landsstyret
Fra  Anders Skyrud Danielsen, referent 18. april
Dato 19. april 2012

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12

Møtedato 18. april 2012
Møtetid kl. 17.30
Møtested Grønn Ungdoms kontor, Skippergata 33, Oslo

Tilstede Hallvard Surlien Talsperson
Ida K. Kann Talsperson
Sara M. Blichner Økonomiansvarlig
Kristian Normand Internasjonal kontakt
Kristin Eriksen Arbeidsutvalgsmedlem
Anders S. Danielsen Arbeidsutvalgsmedlem
John Inge L. Bjøringsøy Arbeidsutvalgsmedlem
Ingrid Ophaug Dahl Arbeidsutvalgsmedlem

Forfall
Pål Thygesen Generalsekretær

Saksliste

001 Godkjenning av innkalling
Godkjent

002 Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer: Sara
Referent: Anders

003 Media og møtevirksomhet
Hallvard og Ida fremlegger: Fokusert mest på aksjoner siden sist AU-møte. 
Hallvard holdt appell mot DLD. Møte med bl.a. Spire. Flere møter fremover 
og innlegg i gjæring. Innlegg sammen med Ask på politisk.no. Invitasjon til 
workshop om Malawi – ingen har tid, blir sendt ut til fylkeslagene i Oslo og 
Akershus. Alliansen ny landbrukspolitikk hadde aksjon i forbindelse med 
landbruksmeldinga. Vi skal prøve å få Ida litt mer fram i media. Mediefokus i 
mai: jorbruksoppgjøret + klima (Hallvard er i Bonn).



17.50 John Inge dukker opp. 

004 Fylkeslagsoppfølging (FLO)
Fremlegg v/ FLOer. Vi koordinerer og vurderer. Leser opp rapport fra GUST. 
GUR vil ha noen til å komme på skoledebatt og vi skal kartlegge nordisk 
samarbeid. GUO ønsker å opprette aktivt lag. Generelt: mye spennende 
aktivitet i fylkeslagene for tiden!

005 Verving
Design o.l. snart ferdig. Vervesider skal komme på nettsidene. Buttons 
mangler design. Nesten ferdig med budsjett. Flere t-skjorter og buttons. Møte 
i vervegruppa 25/4 16.15.

006 Sommerleir
Hallvard legger frem om påmeldte og innledere. Vi idémyldrer litt. Nytt møte i 
sommerleirgruppa før møte i vervegruppa 25. april.

007 Økonomi
Sara informerer. Vi har penger på konto! Et mye bedre sted enn under 
madrassen. Oslo og Akershus skal ha 10 000 kr. Sara og Ida lager ferdig et 
forslag til nytt budsjett, som skal sendes ut sammen med sakspapirene til LS.

008 Plan for april og mai: vanskelige måneder
Flere i Arbeidsutvalget har eksamener og lignende. Vi har en runde på 
kapasitet. Det vil være aktivitet til tross for reduksjon. Vi strukturerer slik at 
det ikke er kjempemye arbeid som må gjøres i perioden. Vervekampanjen blir 
ferdig før, og sommerleiren kommer etter.

009 Verdiprosess
Hallvard legger frem om verdiprosessen som er påbegynt. Vi skal besøke 
fylkene og gjennomføre verdiprosessen. Vi skal skolere oss først, Hallvard tar 
ansvar for dette. 

010 Nasjonal kongress MP
Vi prøver å være tilstede på vårt første landsstyremøte noensinne. Vi vil derfor 
forsøke å få en grønn student til å dra. Mikkel tar kontakt med GS.

011 Eventuelt

«1. mai»
Vi vil gå i 1.mai-tog. Snakker med Oslo MDG om hva de har planlagt. Vi 
prøver også å kontakte Oslo og Akershus for å få til noe i toget.

«Delegatavgift landsmøte MDG»

Forslag til vedtak: 
For å gjøre den økonomiske belastningen minst mulig for AU-medlemmene, 
får Oslo-delegatene (Ingrid og Anders) 600 kr hver (fordi de får dekket 1400 
kr dekket fra Oslo MDG), og GU-delegatene (Hallvard og Sara) får 2200 kr  



hver. Til sammen blir dette 5600 kr, som er summen som er satt av til 
delegatavgift i budsjettet. 

Vedtatt. 

«Sosiale medier»
Rullerende twittervakt. Vi forsøker å bli langt mer aktive på Twitter og langt  
mer interessante på Facebook. Anders tar første twittervaktuke, videresender 
ansvar til Ingrid om én uke. Ida og Kristin tar Facebook-ansvaret fram til 
neste AU-møte.

«Mobilsider»
Kristian Normand fremlegger de nye mobilsider, og det faktum at vi med dette 
er det første ungdomspartiet med egne tilpassede sider for mobiltelefonbruk.

Neste AU-møte: onsdag 2. mai kl 17.30, på kontoret. 
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