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Prosessen for utvikling av Europa-politikk skal manifestere seg i disse LSsakene:
• LS-1: Sak om videre prosess for utvikling av Europa-politikk diskuteres og
vedtas
eventuelt.
• LS-2: Skolering i Europa-politikk av ekstern foredragsholder
• LS-3: Diskusjonssak om Europa-politikk.
• LS-4: Vedtakssak om Europa-politikk. Vi vedtar politisk dokument på
Europapolitikk
og sender det eventuelt videre til GULM-18.

Internasjonalt Utvalg skal lage et relevant digitalt skoleringsopplegg på
Europapolitikk
som skal gjøres tilgjengelig for organisasjonens fylkeslag. Det tilrettelegges for
og oppfordres til at landsstyrerepresentanter kan bidra til å spre kunnskap om
Europapolitikk
i sine fylkeslag, og videre innlemme fylkeslaget i den demokratiske
politikkutviklingsprosessen.

Endre siste setning i F1 til: Grønn Ungdom skal i dette dokumentet ikke ta
stilling til norsk EU-medlemskap.
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(Intensjonelt motstridende F1, F2 og F4) Sentralstyret oppfordrer internasjonalt
utvalg til å jobbe for å tilegne seg kunnskap om europapolitikk og sende inn
resolusjoner til Grønn Ungdoms landsstyre om temaet, men ønsker ikke at
organisasjonen i år skal ta stilling til norsk EU-medlemskap.

Prosessen for utvikling av Europa-politikk skal manifestere seg i disse LSsakene:
• LS-1: Sak om videre prosess for utvikling av Europa-politikk diskuteres og
vedtas
eventuelt.
• LS-2: Skolering i Europa-politikk av ekstern foredragsholder
• LS-3: Diskusjonssak om Europa-politikk.
• LS-4: Vedtakssak om Europa-politikk. Vi vedtar politisk dokument på
Europapolitikk
og sender det eventuelt videre til GULM-18.

Internasjonalt Utvalg skal lage et relevant digitalt skoleringsopplegg på
Europapolitikk
som skal gjøres tilgjengelig for organisasjonens fylkeslag. Det tilrettelegges for
og oppfordres til at landsstyrerepresentanter kan bidra til å spre kunnskap om
Europapolitikk
i sine fylkeslag, og videre innlemme fylkeslaget i den demokratiske
politikkutviklingsprosessen.
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Sentralstyret vedtar samtlige stillingsbeskrivelser for sine egne medlemmer.

Demokratiansvarleg, side 9
Informere om e-postvoteringar på alle sentralstyremøte.

Demokratiansvarleg, side 9
Levere ein rapport for korleis gjere organisasjonen meir demokratisk som vert
presentert for noverande lands- og sentralstyre, og vert overlevert til neste
lands- og sentralstyret.

Demokratiansvarleg, side 9
Levere ein rapport - i samarbeid med generalsekretær - for korleis gjere
organisasjonen meir demokratisk som vert presentert for noverande lands- og
sentralstyre, og vert overlevert til neste lands- og sentralstyre.

Sentralstyret vedtar samtlige stillingsbeskrivelser for sine egne medlemmer.
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Sentralstyret innstiller på at Grønn Ungdom oppretter utvalg med navnene Politisk
utvalg for klima og miljø, Politisk utvalg for skole og utdanning, og Politisk utvalg for
skatt og velferd.

Sentralstyret innstiller på at prosessen for opprettelsen gjennomføres slik den beskrives
over

Sentralstyret innstiller på at Grønn Ungdom oppretter utvalg med navnene Politisk
utvalg for klima og miljø, Politisk utvalg for skole og utdanning, og Politisk utvalg for
skatt og velferd.

Sentralstyret innstiller på at prosessen for opprettelsen gjennomføres slik den beskrives
over
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Sentralstyret vedtar at Grønn Ungdom skal ansette følgende stillinger:
Fylkessekretær 50% og økonomiansvarlig 50%.

Sentralstyret vedtar at Grønn Ungdom skal ansette følgende stillinger:
Økonomiansvarlig 20%, med mulighet for merarbeid i perioder og
fylkessekretær 40%,
med mulighet for utvidelse til 50-60% mot sommeren. Lønnsrammen for disse
stillingene forankres i landsstyret.

Side 15
Endre «fylkessekretær» til «medlems- og fylkessekretær».

Sentralstyret vedtar at Grønn Ungdom skal ansette følgende stillinger:
Økonomiansvarlig opp til 40%, med mulighet for merarbeid i perioder og
fylkessekretær 40%, med mulighet for utvidelse til 50-60% mot sommeren.

Sentralstyret vedtar at Grønn Ungdom skal ansette følgende stillinger:
Økonomiansvarlig opp til 40%, med mulighet for merarbeid i perioder og
fylkessekretær 40%, med mulighet for utvidelse til 50-60% mot sommeren.
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Endre: «Sørge for at alle medlemmer som krysser av for at de vil ikke vil være
aktive bare kontaktes i forbindelse med betaling av medlemskontingent og
sommerleir.» til «Sørge for at alle medlemmer som krysser av for at de ikke vil
bli OPPDATERT OM AKTIVITET i Grønn Ungdom ...»
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