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SAKSPAPIRER TIL SST-11-18 
Møtedato: 15. mai 2018 
Møtested: Hausmannsgate 19 
Møtetid: 18:00-20:00 (Skolering fra 16:30) 

Saksliste 
115 Godkjenning av innkalling 

116 Valg av ordstyrer og referent 
Innstilling: Rauand Ismail, ordstyrer 

Ola Eian, referent 

117 E-postvedtak siden sist møte  O 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 

118 Orienteringsrunde O 
Hva har du jobbet med siden sist møte? 
Hvilke eksterne aktører har du hatt politisk kontakt med? 
Talspersoner: Hva skjer i De Grønne (SST og på Stortinget)? 
Internasjonal kontakt: Hvilke prosjekter jobber IU med? 

119 Status fylkeslag  O 
v/ Miriam Langmoen, sentralstyremedlem 

120 Evaluering av MDGLM  D 
v/ Trine Jakobsen Rydland, sentralstyremedlem 

121 Grønne Studenters purpose og why D 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 

122 Dagsorden og internprogram GULS-2-18 D 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 

Til Sentralstyret 
Kopi Landsstyret 
Dato 28. april 2018
Fra Guri Barka Martins, generalsekretær 
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123 Miljøbevegelsens innspill til Europapolitikk D 
v/ Ola Eian, talsperson 

124 Deltagelse på tur med Sjømat Norge V 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 

Deretter møtekritikk 

O er orienteringssaker 
D er debattsaker 
V er vedtakssaker 

Oslo, 14. mai 2018 

Guri Barka Martins, 
Generalsekretær 
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Til Sentralstyret 
Kopi Landsstyret 
Fra Guri Barka Martins, generalsekretær 
Dato 14.05.18 
Saksnr. SST-11-18-121 

GS’ PURPOSE OG WHY 
Bakgrunn 
Grønne Studenter (GS) har fått i gang med en prosess hvor de skal evaluere sin egen 
eksistens. Det har de spurt oss om hjelp til å gjøre, og Trine kommer derfor til å møte i 
deres organisasjonsutvalg. 

I denne saken skal vi diskutere litt hva vi mener at GS skal være og ikke være, og om vi 
mener det er grunnlag for eksistens på noe vis. Man trenger ikke å kunne mye om GS 
fra før for å delta i denne debatten. 

Spørsmål til diskusjon 
• Hva bør GS’ rolle i MDG være?
• Hva bør forbindelsen mellom GU og GS være?
• Bør vi legge ned GS og heller innlemme studentlagene i Grønn Ungdom?

o Ev. finnes det andre måter å gjøre dette på? F.eks som lokallag i MDG.
o Kan sentralleddet i GS legges ned?

• Bør GS være representert i MDGs nasjonale organer?

Med vennlig hilsen 

Guri Barka Martins, 
Generalsekretær 

Oslo, 14. mai 2018 



4 
 

Til  Sentralstyret 
Kopi  Landsstyret 
Fra  Guri Barka Martins, generalsekretær 
Dato  14.05.18 
Saksnr. SST-11-18-122 
 
 
 

PROGRAM GULS-2-18 
 
 
Bakgrunn 
Vi ser på program og forarbeid til GULS-2-18! 
 
Det finner man her! 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Guri Barka Martins, 
Generalsekretær 
 
Oslo, 14. mai 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hCRYHP40ucZqjubpyO56inw4xNUZjnPO
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Til  Sentralstyret 
Kopi  Landsstyret 
Fra  Ola Eian, talsperson 
Dato  14.05.18 
Saksnr. SST-11-18-123 
 
 
 

MILJØBEVEGELSENS INNSPILL TIL 
EUROPAPOLITIKK 
 
Bakgrunn  
Før dette sentralstyremøtet er SPIRE, Changemaker og Natur og Ungdom invitert til å 
fortelle om sitt syn på europapolitikk. 
 
 
Drøfting  
I denne saken får vi tid til å diskutere den informasjonen og de innspillene vi har fått. Vi 
har ikke hatt en praksis med å ha slike egne diskusjonssaker etter de eksterne 
innlederne. Siden dette ikke er hvilke som helst innledere, men nære allierte og (i mange 
tilfeller) meningsfeller ønsker jeg at sentralstyret får anledning til en kort debatt for å 
reflektere over innspillene.  
 
 
Spørsmål til diskusjon 

• Hva er likt og ulikt i vår og de andres medlemsmasser i dette spørsmålet? 
• Hvilke av poengene/temaene i innspillene er særpreget grønne? 
• Hvilke av poengene/temaene er strategisk og politisk utfordrende? 
• Hva bør vi ta med videre i prosessen med europapolitikk? 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ola Eian, 
Talsperson 
 
Oslo, 7. mai 2018 
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Til  Sentralstyret 
Kopi  Landsstyret 
Fra  Guri Barka Martins, generalsekretær 
Dato  14.05.18 
Saksnr. SST-11-18-124 
 
 
 

TUR MED SJØMAT NORGE 
 
 
Bakgrunn 
Vi har blitt invitert på tur med Sjømat Norge til Vesterålen 2.-3. oktober. De ønsker at to 
stk. Fra sentralleddet i organisasjonen blir med. Det ble sendt ut en e-post 27. april hvor 
man kunne melde interesse for turen. Bare Guri og Rauand meldte interesse. 
 
I denne saken skal vi diskutere og vedta hvor vidt vi skal dra på denne turen og hvem 
som skal dra. 
 
Det henvises til e-posten av 27. april med invitasjonen fra Sjømat Norge vedlagt. 
 
 
Spørsmål til diskusjon 

• Er det noe ved turen til Sjømat Norge som kan skade Grønn Ungdoms 
omdømme? 

• Deltagerne på turen må fly til Vesterålen. Er det verdt klimagassutslippene? 
 

 
Forslag til vedtak 
F1: Grønn Ungdom sender Guri og Rauans på tur med Sjømat Norge i oktober. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Guri Barka Martins, 
Generalsekretær 
 
Oslo, 15. mai 2018 
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Til Sentralstyret 
Kopi Landsstyret 
Fra Guri Barka Martins, generalsekretær 
Dato 27.04.18 
Sak SST-10-18-109 
 
 

FLYTTE SST-13 OG SST-16 
 
Bakgrunn  
SST-13-18 er planlagt 12. juni. Dette er forberedende møte til LS-3, men bare to dager 
etter at vi er tilbake fra halvtårsevalueringa. Generalsekretær ønsker å flytte møtet. 
 
SST-16-18 er lagt til 18. september. Dette er forberedende møte til LS-4, men midt i 
verveuka. Generalsekretær ønsker derfor å flytte møtet. 
 
 
Drøfting 
SST-13-18 
Foreslås å flyttes til 19. juni. Da har vi bedre tid til å forberede sakene til møtet, og 
trenger ikke gjøre det kombinert med siste planlegging til halvtårsevalueringen. Dette 
gjør også at SST får bedre til til å lese sakspapirene til møtet. Sakspapirene til LS må bare 
ut før e-postfrie dager. Det betyr at vi fortsatt har greit med tid om man flytter møtet til 
19. juni. 
 
SST-16-18 
Foreslås flyttet til 11. september. Det går ikke an å flytte det fremover i tid, for da blir 
sakspapirene til LS forsinket. Dette vil gjøre at vi får møte både uke 36 og 37. Det er 
likevel blitt vurdert dithen av ledelsen at det er bedre med møte to uker på rad, enn at vi 
har møte i verveuka. 
 
 
Forslag til vedtak 
F1: SST-13-18 flyttes til 19. juni. 
 
F2: SST-16-18 flyttes til 11. september. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Guri Barka Martins, 
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Generalsekretær 
 
Oslo, 27. april 2018 


