
	

	

Til Landsstyret  

Kopi Grønn Ungdoms sentralstyre, MDGs Sentralstyre 

Dato 27.05.2018 

Fra Jens Petter Grini Pedersen 

 

REFERAT FRA guLS-2-2018 
Møtedato:  26.-27.05.2018 

Møtested:  Rønningen Folkehøyskole, Myrerskogveien 54, Oslo 

Møtetid: Lørdag 26. mai kl. 9:45-18:00 og Søndag 27. mai kl. 9:30-15:00 

Tilstede:  Nina Amin Kadir Akershus Delegat 
 Nora Kaur Akershus Observatør 
  Josefine Gjerde Aust-Agder Delegat 
 Øyunn S. Kåset Hordaland Delegat 

  Leon Trygve Torgersen Hordaland Observatør 
 Joakim Skaar Møre og Romsdal Delegat 
  Danielle Johanna Hansen Nordland Delegat 
 Christine Evjen Oslo Delegat 
  Norunn Krokeide Oslo Observatør 
 Ingrid Hagen Berge Rogaland Observatør 
  Ulrikke Torgersen Rogaland  Delegat 
  Emma Amalie R. Jensen  Troms Delegat 
 Adrian Leander Skagen Trøndelag Delegat 
  Nora Selnæs  Trøndelag  Observatør 
 Oda Sofie Pettersen Vest Agder Delegat 
  Kristin Knutsen  Vest-Agder  Observatør 
  Elise Søvik Vestfold Delegat 
 Max Aidan Mulhall-Biseth Vestfold Observatør 
  Kirsti Thelin Østfold Delegat 
  Amalie Lund Østfold Observatør 
 Ola Eian Talsperson Delegat 
  Hulda Holtvedt Talsperson Delegat 
 Jens Petter Grini Pedersen Kontrollkomiteen Referent 
  Jonas Nilsen - Ordstyrer 
 Signe Bakke Johannesen (søndag 

9:50-13:30) Valgkomiteen  



	

	

  Michelle Flagstad Frivilligsekretær  
  Guri Barka Martins Generalsekretær  
 Teodor Bruu Internasjonal kontakt  
  Nora Heyerdahl Sentralstyremedlem  
  Sebastian Teigen Nygård Sentralstyremedlem  
  Rauand Ismail Sentralstyremedlem  
  Trine Jakobsen Rydland (fra lørdag 

13:00) Sentralstyremedlem  
  Ivar Arnesen Sentralstyremedlem  
  Miriam Langmoen Sentralstyremedlem  
 Andreas Moksnes (kun sak 016) Medlem av klimapolitisk 

utvalg  
 Elisabeth Fjelltun Nilsen (kun sak 

017)  
Økonomiansvarlig i Grønn 
Ungdom Oslo  

      
Frafall   Sogn og Fjordane  Delegat  

  Hedmark  Delegat  
   Telemark  Delegat  
  Buskerud Delegat 
  Oppland Delegat 
  Finnmark Delegat 

 

SAKSLISTe 

Møtet åpnes av innstilt ordstyrer kl. 9:45 på Rønningen Folkehøgskule. 

001 Valg av ordstyrer og referent 

Jonas Nilsen og Jens Petter Grini Pedersen velges som henholdsvis ordstyrer og referent. 

002 Godkjenning av innkalling 

Innkallingen godkjennes. 

003 Godkjenning av møteregler 

Møtereglene godkjennes. 

004 Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden godkjennes. 

005 Valg av redaksjonskomité 

Sebastian Teigen Nygård, Norunn Krokeide og Max Aidan Mulhall-Biseth velges til 
redaksjonskomité. 



	

	

006 Fylkenes runde 

Fylkene orienterer. 

007 Sentralstyrets beretning 

Ola Eian orienterer. 

008 Økonomisk beretning 

Guri Barka Martins orienterer. 

009 Internasjonalt utvalgs beretning 

Teodor Bruu orienterer. 

010 Kontrollkomiteens beretning 

Jens Petter Grini Pedersen orienterer. 

011 Beretningsdebatt 

Debatt 

012 Ledelsesmodell i Miljøpartiet De Grønne 

Ola Eian og Hulda Holtvedt innleder. 

Debatt 

Forslag til vedtak 

F1:  Innstilling (Ola Eian, Guri Barka Martins og Miriam Langmoen har tatt dissens på denne 
innstillingen) 

Grønn Ungdom ønsker at MDG endrer ledelsesmodell til leder-nestledermodell ved 
uravstemningen. 

F3:  Innstilling (Linjenummer 367) 

Kommunikasjonsgruppa skal på bakgrunn av debatten i landsstyre formulere 
argumentasjon og fremme Grønn Ungdoms syn i debatten fram mot uravstemninga. 

F4:  Signert Grønn Ungdom Rogaland (Linjenummer 367) 

Tilleggsforslag, linje 367 

Grønn Ungdom skal ikke ytre sitt syn frem mot uravstemmingen. 

F5: Signert Ola Eian, Talsperson (Endringsforslag til F1) 



	

	

Grønn Ungdom ønsker at MDG beholder talspersonmodellen ved uravstemningen. 

F6: Signert Max Aidan Mulhall-Biseth, Vestfold 

Forslag angående Grønn Ungdom sin mening om MDG sin ledelsesmodell må vedtas med 
2/3 flertall 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 14 

 For Mot Avholdende Resultat 
F6 9 5 0 Vedtatt 

 F1 F5 Avholdende  
F1/F5 8 6 0 F1 videre 

 For Mot Avholdende  
F1 9 5 0 Falt 
F4 1 13 0 Falt 
F3 - - - Falt 

 

Vedtak 

Ingen vedtak fattes i saken 

 

013 Politisk uttalelse: Bedre helsetilbud for transpersoner 

Miriam Langmoen innleder 

Debatt  

Forslag til vedtak 

F1:  Innstilling 

Resolusjonen “Bedre helsetilbud for transpersoner” vedtas slik den foreligger. 

F2:  Signert Oda Pettersen, Vest-Agder (Linjenummer 532) 

Stryke: "på prinsipielt grunnlag" 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 13 

 For Mot Avholdende Resultat 
F2 - - - Falt 
F1 13 0 0 Vedtatt 

 



	

	

Vedtak 

Resolusjonen “Bedre helsetilbud for transpersoner” vedtas slik den foreligger 

 

014 Politisk uttalelse: Nei til menneskefiendtlig reklame 

Hulda Holtvedt innleder 

Debatt  

Forslag til vedtak 

F1:  Innstilling 

Resolusjonen” Nei til menneskefiendtlig reklame” vedtas slik den foreligger. 

F2:  Signert Øyunn Kåset, Hordaland (Linjenummer 720) 

  Stryke: 

Markedsføring av slankemidler skal ikke tillates   

F3:  Signert GU Rogaland (Linjenummer 721) 

Legge til nytt punkt: 

Opprette en statlig merkeordning for retusjert reklame, på lik linje som feks. 
nøkkelhullmerket. 

F4:  Signert GU Trøndelag (Linjenummer 721) 

  Endringsforslag, linje 721 

  Endre fra: 

Reklame som viser retusjerte mennesker skal merkes, og ikke tillates på offentlige 
reklameflater. 

til: 

Reklame som viser retusjerte mennesker skal forbys.   

F5:  Signert Ulrikke Torgersen, Rogaland (Linjenummer 723) 

Endre fra: 

Mannekengdukker skal ikke ha kroppsproporsjoner som anses å være medisinsk 
uforsvarlige.  

til: 



	

	

Mannekengdukker skal ha et større spekter av ulike kroppsproporsjoner, og ikke inkludere 
kropper som anses å være medisinsk uforsvarlige. 

F6:  Signert GU Trøndelag (Linjenummer 726) 

Legge til: 

Forbrukertilsynet bør få mandat til å slå hardere ned på skadelig reklame fra bedrifter og 
bloggere rettet mot barn og unge ved hjelp av bøter. 

F7:  Signert GU Trøndelag (Linjenummer 732) 

  Legge til nytt punkt: 

Alle artikler og videoer som omhandler sponset innhold om kosmetiske produkt eller klær 
skal informere om dette i begynnelsen av videoen eller informere om det som en del av 
overskriften. 

F8:  Signert Ulrikke Torgersen, Rogaland (Linjenummer 732) 

  Legge til nytt punkt: 

Forby å oppgi kaloriinnhold som et element i reklamering av matvarer. 

F9:  Signert	Max Aidan Mulhall-Biseth, Vestfold (Linjenummer 726) 

  Stryke: 

Forbrukertilsynet bør få mandat til å slå hardere ned på skadelig reklame rettet mot barn 
og unge. 

F10:  Signert	Ola Eian, Talsperson (Linjenummer 720) 

  Legge til nytt punkt: 

Offentlige folkehelsetiltak skal prioritere prinsippet om "Helse for alle størrelser" (Health 
at Every Size) framfor å kommunisere at individers vekt bør økes/reduseres. 

F11:  Signert Øyunn Kåset, Hordaland (Linjenummer 729) 

  Legge til: 

Markedsføringsloven må styrkes med felles retningslinjer for kommersielle aktører på 
sosiale medier, ala sunnfornuft-plakaten. 

F12:  Signert Teodor Bruu, Sentralstyret (Linjenummer 722) 

  Legge til nytt punkt: 

Norge bør i overnasjonale organer ta til orde for at slike reguleringer også blir 
gjeldende for internettbasert markedsføring. 

F13:  Signert Teodor Bruu, Sentralstyret (Linjenummer 720) 



	

	

  Legge til nytt punkt: 

Markedsføring av sminkeprodukter skal ikke tillates. 

F14:  Signert	Nina Kadir, Akershus (Linjenummer 720) 

  Legge til nytt punkt: 

Markedsføring av produkter som har som intensjon å endre menneskekroppen til det 
"ideale", skal ikke tillates med mindre markedsføringen har andre intensjoner, for 
eksempel helsemessige grunner 

Trekkes av forslagsstiller 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 14 

 For Mot Avholdende Resultat 
F10 - - - Vedtatt 
F13 - - - Falt 
F2 6 8 0 Falt 
F3 - - - Vedtatt 
F4 - - - Falt 

F12 - - - Vedtatt 
F5 - - - Falt 
F6 5 7 2 Falt 
F9 - - - Falt 

F11 - - - Vedtatt 
F7 - - - Falt 
F8 9 5 0 Vedtatt 

Resolusjonen i sin helhet med vedtatte endringer 
 14 0 0 Vedtatt 

 

Vedtak 

 Resolusjonen «Nei til menneskefiendtlig reklame”  vedtas med følgende endringer 

F3:  Signert GU Rogaland (Linjenummer 721) 

Legge til nytt punkt: 

Opprette en statlig merkeordning for retusjert reklame, på lik linje som feks. 
nøkkelhullmerket. 

F8:  Signert Ulrikke Torgersen, Rogaland (Linjenummer 732) 

  Legge til nytt punkt: 

Forby å oppgi kaloriinnhold som et element i reklamering av matvarer. 



	

	

F10:  Signert	Ola Eian, Talsperson (Linjenummer 720) 

  Legge til nytt punkt: 

Offentlige folkehelsetiltak skal prioritere prinsippet om "Helse for alle størrelser" (Health 
at Every Size) framfor å kommunisere at individers vekt bør økes/reduseres. 

F11:  Signert Øyunn Kåset, Hordaland (Linjenummer 729) 

  Legge til: 

Markedsføringsloven må styrkes med felles retningslinjer for kommersielle aktører på 
sosiale medier, ala sunnfornuft-plakaten. 

F12:  Signert Teodor Bruu, Sentralstyret (Linjenummer 722) 

  Legge til nytt punkt: 

Norge bør i overnasjonale organer ta til orde for at slike reguleringer også blir gjeldende 
for internettbasert markedsføring.	

015 Politisk uttalelse: Bedre rusforebygging blant ungdom 

Christine Evjen innleder 

Debatt 

Forslag til vedtak 

F1:  Innstilling 

Resolusjonen “Bedre rusforebygging blant ungdom” vedtas slik den foreligger. 

F2:  Signert Grønn Ungdom Trøndelag (Linjenummer 815) 

Endre fra: 

Det grunnleggende arbeidet bør gjøres i ungdomstiden, for å sikre trygge og rusfrie 
omgivelser for ungdom. 

til: 

Det grunnleggende arbeidet bør gjøres i ungdomstiden, for å sikre trygge og rusfrie 
omgivelser hvor ungdom føler seg sett. 

F3:  Signert Grønn Ungdom Rogaland (Linjenummer 822) 

Legge til: 

Ha undervisning om rus gjennom grunnskolen og på ungdomsskolen på lik 
linje med seksualundervisning. 

F4:  Signert Grønn Ungdom Trøndelag (Linjenummer 827) 



	

	

Flytte punktet på linje 827 til linje 822. 

F5:  Signert Josefine Gjerde, Aust-Agder (Linjenummer 827) 

Endre fra: 

Rettighetsfeste retten til at rusfrie ungdomsklubber skal være tilgjengelig for alle 
ungdommer. Dette skal kommunene sørge for. 

til: 

Kommunene skal sørge for at alle barn og unge har et inkluderende og variert kultur- og 
fritidstilbud. 

F6:  Signert Hulda Holtvedt, talsperson (Linjenummer 831) 

Endre fra: 

Alle offentlige helsestasjoner for ungdom skal tilby gratis test-kits for narkotiske stoffer. 

til: 

Alle offentlige helsestasjoner for ungdom skal tilby gratis test-kits for rusmidler. 

F7:  Signert Oda Pettersen, Vest-Agder (Linjenummer 829) 

Endre fra: 

Alle norske fylker skal ha krav om minst et informasjons- og hjelpesenter om rus, slik som 
Uteseksjonen i Oslo. Det må sikres forutsigbare rammebevilgninger til disse. 

til: 

Utvide, legge til rette for, og styrke informasjons- og hjelpesenter om rus, slik som 
uteseksjonen i Oslo. I tillegg skal det sørges for at legesenter, helsestasjonen samt 
helsesøster på skolen fungerer som en troverdig informasjons- og hjelpekilde som er godt 
tilgjengelig for unge. 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 14 

 For Mot Avholdende Resultat 
F2 - - - Falt 
F3 6 8 0 Falt 
F5 7 6 1 Vedtatt 
F4 - - - Falt 
F7 - - - Vedtatt 
F6 - - - Vedtatt 

Resolusjonen i sin helhet med vedtatte endringer 
 14 0 0 Vedtatt 



	

	

 

Vedtak 

Resolusjonen “Bedre rusforebygging blant ungdom” vedtas med følgende endringer 

F5:  Signert Josefine Gjerde, Aust-Agder (Linjenummer 827) 

Endre fra: 

Rettighetsfeste retten til at rusfrie ungdomsklubber skal være tilgjengelig for alle 
ungdommer. Dette skal kommunene sørge for. 

til: 

Kommunene skal sørge for at alle barn og unge har et inkluderende og variert kultur- og 
fritidstilbud. 

F6:  Signert Hulda Holtvedt, talsperson (Linjenummer 831) 

Endre fra: 

Alle offentlige helsestasjoner for ungdom skal tilby gratis test-kits for narkotiske stoffer. 

til: 

Alle offentlige helsestasjoner for ungdom skal tilby gratis test-kits for rusmidler. 

F7:  Signert Oda Pettersen, Vest-Agder (Linjenummer 829) 

Endre fra: 

Alle norske fylker skal ha krav om minst et informasjons- og hjelpesenter om rus, slik som 
Uteseksjonen i Oslo. Det må sikres forutsigbare rammebevilgninger til disse. 

til: 

Utvide, legge til rette for, og styrke informasjons- og hjelpesenter om rus, slik som 
uteseksjonen i Oslo. I tillegg skal det sørges for at legesenter, helsestasjonen samt 
helsesøster på skolen fungerer som en troverdig informasjons- og hjelpekilde som er godt 
tilgjengelig for unge. 

016 Politisk uttalelse: Klimapolitikk anno 2018 

Nora Heyerdahl innleder 

Debatt  

Forslag til vedtak 

F1:  Innstilling 

Resolusjonen vedtas slik den foreligger, etter votering mellom alternativer. 



	

	

 D1:  Alternativ i innstillingen (Linjenummer 1181) 

  Kommuner med stor befolkning skal slippe ut færre CO2-ekvivalenter per person. 

D2:  Alternativ i innstillingen (Linjenummer 1181) 

  Ikke nevne hvor stort ansvar små og store kommuner har. 

D3:  Alternativ i innstillingen (Linjenummer 1193) 

  Legge til: 

For at man skal nå det målet uten å bruke fleksible mekanismer så må maksgrensen på 
totale klimagassutslipp i 2030 være 12,925 millioner tonn. 

D4:  Alternativ i innstillingen (Linjenummer 1193) 

Ikke vedta noen klar maksgrense for antall tonn klimagassutslipp som skal slippes ut fra 
norsk territorium i 2030 

F2:  Signert Grønn Ungdom Trøndelag (Linjenummer 1174) 

Flytte punktet på linje 1174 til linje 1166. 

F3:  Signert Norunn Krokeide, Oslo (Linjenummer 1216) 

Legge til nytt punkt: 

Norge bør øke CO2-avgiften på fossil energibruk betydelig og gjøre den lik for alle 
sektorer i samfunnet. 

F4:  Signert Ola Eian, Talsperson og Nora Jungeilges Heyerdahl, Sentralstyret (Linjenummer 
1190) 

Endre fra: 

Tilskuddsordningen for kommunale klimatiltak bør få mer penger. 

til: 

Tilskuddsordningen for kommunale klimatiltak bør få seks ganger mer penger, ikke kuttes 
som regjeringa vil! 

F5:  Signert Ola Eian, Talsperson og Nora Jungeilges Heyerdahl, Sentralstyret (Linjenummer 
1142) 

Legge til: 

Demokratisk forbehold: Denne resolusjonen er et svar på regjeringens klimapolitikk, og 
den er derfor full av vanskelig, utilgjengelig tullespråk. Klimapolitikk burde 
være enkelt, og vi ønsker ikke å legitimere at klimapolitikk er unødvendig 
komplisert ved å bruke regjeringas begreper. 



	

	

F6:  Signert Nora Jungeilges Heyerdahl, Sentralstyret  

Stryke: 

Norge skal undersøke hva klimaeffekten av å kjøpe inn og slette store mengder 
klimakvoter etter modell av den svenske regjeringens program ”Utsläppsbromsen” vil 
være, kjøpe opp kvoter dersom dette vurderes som et effektivt tiltak. 

F7:  Signert Trine Jakobsen Rydland, Sentralstyret (Linjenummer 1224) 

Legge til nytt punkt: 

For øvrig mener vi at referansebaner er noe tull. 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 14 

 For Mot Avholdende Resultat 
F5 - - - Vedtatt 
F2 6 5 3 Vedtatt 

 D1 D2 Avholdende  
D1/D2 - - - D1 vedtatt 

 For Mot Avholdende  
F4 - - - Vedtatt 

 D3 D4 Avholdende  
D3/D4 - - - D3 vedtatt 

 For Mot Avholdende  
F6 - - - Vedtatt 
F3 6 8 0 Falt 
F7 - - - Vedtatt 

Resolusjonen i sin helhet med vedtatte endringer 
 - - - Vedtatt 

 

Vedtak 

Politisk uttalelse: Klimapolitikk anno 2018 vedtas slik den foreligger, etter votering mellom 
alternativer. 

 D1:  Alternativ i innstillingen (Linjenummer 1181) 

  Kommuner med stor befolkning skal slippe ut færre CO2-ekvivalenter per person. 

D3:  Alternativ i innstillingen (Linjenummer 1193) 

  Legge til: 

For at man skal nå det målet uten å bruke fleksible mekanismer så må 
maksgrensen på totale klimagassutslipp i 2030 være 12,925 millioner tonn. 



	

	

F2:  Signert Grønn Ungdom Trøndelag (Linjenummer 1174) 

Flytte punktet på linje 1174 til linje 1166. 

F4:  Signert Ola Eian, Talsperson og Nora Jungeilges Heyerdahl, Sentralstyret (Linjenummer 
1190) 

Endre fra: 

Tilskuddsordningen for kommunale klimatiltak bør få mer penger. 

til: 

Tilskuddsordningen for kommunale klimatiltak bør få seks ganger mer penger, ikke kuttes 
som regjeringa vil! 

F5:  Signert Ola Eian, Talsperson og Nora Jungeilges Heyerdahl, Sentralstyret (Linjenummer 
1142) 

Legge til: 

Demokratisk forbehold: Denne resolusjonen er et svar på regjeringens klimapolitikk, og 
den er derfor full av vanskelig, utilgjengelig tullespråk. Klimapolitikk burde være enkelt, og 
vi ønsker ikke å legitimere at klimapolitikk er unødvendig komplisert ved å bruke 
regjeringas begreper. 

F6:  Signert Nora Jungeilges Heyerdahl, Sentralstyret  

Stryke: 

Norge skal undersøke hva klimaeffekten av å kjøpe inn og slette store mengder 
klimakvoter etter modell av den svenske regjeringens program ”Utsläppsbromsen” vil 
være, kjøpe opp kvoter dersom dette vurderes som et effektivt tiltak. 

F7:  Signert Trine Jakobsen Rydland, Sentralstyret (Linjenummer 1224) 

Legge til nytt punkt: 

For øvrig mener vi at referansebaner er noe tull. 

017 Anbefaling for frikjøp i fylkes- og lokallag 

Guri Barka Martins innleder 

Elisabeth Fjelltun Nilsen, økonomiansvarlig i Grønn Ungdom Oslo, inngis talerett til ett innlegg i debatten 

Debatt  

Forslag til vedtak 

F1:  Innstilling 



	

	

Landsstyret mener at frikjøp av tillitsvalgte i fylkes- og lokallagene i valgkampsammenheng 
er mer ressurseffektivt enn å frikjøpe tillitsvalgte over lengre perioder. 

F2:  Innstilling 

Landsstyret skal utarbeide et digitalt kurs for opplæring av økonomiansvarlige i frikjøp. 

F3:  Innstilling 

Landsstyret anbefaler at fylkeslagene starter samarbeid med generalsekretær for å 
vurdere muligheten for finansiering av ansettelse av fylkessekretær i større stilling. 

F4:  Innstilling (delt) 

Landsstyret anbefaler fylkeslagene å ikke frikjøpe tillitsvalgte med månedlige utbetalinger, 
og anbefaler fylkeslag som vurderer frikjøp å kontakte generalsekretær for rådgiving og 
også vurdere muligheten for å engasjere en regnskapsfører til å gjøre 
honorarutbetalingene. 

F5:  Innstilling (delt) 

Landsstyret anbefaler fylkeslagene å ikke frikjøpe tillitsvalgte over lengre perioder og/eller 
med månedlige utbetalinger, og anbefaler fylkeslag som vurderer frikjøp å kontakte 
generalsekretær for rådgiving og også vurdere muligheten for å engasjere en 
regnskapsfører til å gjøre honorarutbetalingene. 

F6:  Signert Norunn Krokeide, Oslo 

Legge til nytt punkt 

Landsstyret mener det er mer ressurseffektivt å frikjøpe i større fylker med stort 
arbeidspress. 

F7:  Signert Guri Martins, Generalsekretær (Endringsforslag til F2) 

Sentralstyret skal utarbeide et digitalt kurs for opplæring av økonomiansvarlige i frikjøp 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 14 

 For Mot Avholdende Resultat 
F1 - - - Vedtatt 

 F2 F7 Avholdende  
F2/F7 - - - F7 videre 

 For Mot Avholdende  
F7 - - - Vedtatt 
F3 - - - Vedtatt 

 F4 F5 Avholdende  
F4/F5 - - - F4 videre 

 For Mot Avholdende  



	

	

F4 - - - Vedtatt 
F6 - - - Vedtatt 

 

Vedtak 

F1:  Innstilling 

Landsstyret mener at frikjøp av tillitsvalgte i fylkes- og lokallagene i valgkampsammenheng 
er mer ressurseffektivt enn å frikjøpe tillitsvalgte over lengre perioder. 

F3:  Innstilling 

Landsstyret anbefaler at fylkeslagene starter samarbeid med generalsekretær for å 
vurdere muligheten for finansiering av ansettelse av fylkessekretær i større stilling. 

F4:  Innstilling (delt) 

Landsstyret anbefaler fylkeslagene å ikke frikjøpe tillitsvalgte med månedlige utbetalinger, 
og anbefaler fylkeslag som vurderer frikjøp å kontakte generalsekretær for rådgiving og 
også vurdere muligheten for å engasjere en regnskapsfører til å gjøre 
honorarutbetalingene. 

F6:  Signert Norunn Krokeide, Oslo 

Legge til nytt punkt 

Landsstyret mener det er mer ressurseffektivt å frikjøpe i større fylker med stort 
arbeidspress. 

F7:  Signert Guri Martins, Generalsekretær 

Sentralstyret skal utarbeide et digitalt kurs for opplæring av økonomiansvarlige i frikjøp 

018 Anbefaling for lokallagsstifting 

Guri Barka Martins innleder 

Debatt  

Forslag til vedtak 

F1:  Innstilling 

Landsstyret anbefaler fylkesstyrene å gjøre en vurdering for behovet av økt 
lokal/desentralisert medlemsaktivitet i sitt fylke. 

F2:  Innstilling 

Hvis det blir vurdert at det er behov for å øke aktivitetsnivået utenfor 
fylkesstyrets «hovedsete», anbefaler landsstyret at fylkeslagene danner 



	

	

uformelle aktivitetsgrupper der det er ca. 3-10 aktive medlemmer, men stifter lokallag der 
aktivitetsnivået og andelen aktive medlemmer er høyere. 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 12 

 For Mot Avholdende Resultat 
F1 12 0 0 Vedtatt 
F2 11 0 1 Vedtatt 

 

Vedtak 

F1:  Innstilling 

Landsstyret anbefaler fylkesstyrene å gjøre en vurdering for behovet av økt 
lokal/desentralisert medlemsaktivitet i sitt fylke. 

F2:  Innstilling 

Hvis det blir vurdert at det er behov for å øke aktivitetsnivået utenfor fylkesstyrets 
«hovedsete», anbefaler landsstyret at fylkeslagene danner uformelle aktivitetsgrupper der 
det er ca. 3-10 aktive medlemmer, men stifter lokallag der aktivitetsnivået og andelen 
aktive medlemmer er høyere. 

019 Budsjettrevisjon 

Guri Barka Martins innleder 

Debatt  

Forslag til vedtak 

F1:  Innstilling 

Budsjettrevisjonen vedtas i sin helhet slik den foreligger. 

F2:  Signert Øyunn Stokkeland Kåset,  Hordaland 

Tilleggsforslag:  

øke posten "valgkamp" med 17 500,80 kr 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 12 

 For Mot Avholdende Resultat 
F2 - - - Vedtatt 

Budsjettrevisjonen i sin helhet med vedtatte endringer 



	

	

 12 0 0 Vedtatt 
 

Vedtak 

Budsjettrevisjonen vedtas med følgende endringer: 

F2:  Signert Øyunn Stokkeland Kåset,  Hordaland 

Tilleggsforslag:  

øke posten "valgkamp" med 17 500,80 kr 

020 Sammenslåing av fylkeslag: Spørsmål og svar 

Guri Barka Martins innleder 

Debatt 

021 Valgkampstrategi 

Guri Barka Martins innleder 

Gruppearbeid og debatt 

 

Møtet heves 15:00 

Deretter møtekritikk 

 

Oslo, 27. mai 2018 

Jens Petter Grini Pedersen,  
Leder av Kontrollkomiteen 


