Til
Kopi
Dato
Fra

Sentralstyret
Landsstyret
19. januar 2018
Guri Barka Martins, generalsekretær

SAKSPAPIRER TIL SST-3-18
Møtedato: 23. januar 2018
Møtested: Hausmannsgate 19
Møtetid: 18:00-23:00 (Skolering fra 17:00)

Saksliste
024 Godkjenning av innkalling
025 Valg av ordstyrer og referent
Innstilling:
Hulda Holtvedt, ordstyrer
Ola Eian, referent
026 E-postvedtak siden sist møte
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær

O

027 Orienteringsrunde
Hvilke prosjekter jobber du med?
Hvilke eksterne aktører har du hatt politisk kontakt med?
Talspersoner: Hva skjer i MDG (SST og på Stortinget)?
Internasjonal kontakt: Hvilke prosjekter jobber IU med?

O

028 Status fylkeslag
v/ Miriam Langmoen, sentralstyremedlem

O

021 Internasjonalt utvalgs planer for året (oversendt fra SST-2-18)
v/ Teodor Bruu, internasjonal kontakt

O

029 Prosess for utvikling av Europapolitikk
v/ Teodor Bruu, internasjonal kontakt

V

022 Stillingsbeskrivelser (oversendt fra SST-2-18)
v/ Ola Eian, talsperson

V
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030 Opprettelse av politiske utvalg
v/ Nora Heyerdahl, sentralstyremeldem

V

031 Resolusjon til LS
v/ Hulda Holtvedt, talsperson

V

032 Ansettelser
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær

V

033 Kommunikasjonsstrategi
v/ Hulda Holtvedt, talsperson

V

034 Tiltak: Strategisk valgkamputvalg
v/ Hulda Holtvedt, talsperson

V

035 Tiltak og strategi for verving
v/ Miriam Langmoen, sentralstyremedlem

V

036 Tiltak: Sommerleir
v/ Sebastian Teigen Nygård, sentralstyremedlem

V

037 Tiltak: Kommunikasjon
v/ Hulda Holtvedt, talsperson

V

038 Tiltak: Fylkeslagsoppfølging
v/ Miriam Langmoen, sentralstyremedlem

V

039 Tiltak: Skolering 2018
v/ Eivind Kristiansen, sentralstyremedlem

V

040 Tiltak: MDGLM
v/ Trine Jakobsen Rydland, sentralstyremedlem

V

Deretter møtekritikk
O er orienteringssaker
D er debattsaker
V er vedtakssaker

Oslo, 19. Januar 2018
Guri Barka Martins,
Generalsekretær
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Til
Kopi
Fra
Dato
Saksnr.

Sentralstyret
Landsstyret
Teodor Bruu, internasjonal kontakt
19.01.18
SST-2-18-29

PROSESS FOR UTVIKLING AV
EUROPA-POLITIKK
Bakgrunn
Internasjonalt Utvalg vedtok på IU-1-18 en intensjon om å fasilitere en diskusjon om
Europa-politikk i Grønn Ungdom med tilhørende skolering, med sikte på at det vedtas ny
eller oppdatert Europa-politikk i løpet av perioden. En slik prosess vil kreve mye av
organisasjonen, så Landsstyret burde ha siste ord om hvordan den eventuelt ser ut.
Denne saken meldes opp til Sentralstyret nå slik at de kan innstille på hvordan denne
prosessen skal se ut og legges opp. Forslaget til vedtak har vært igjennom en
demokratisk i Internasjonalt Utvalg.

Drøfting
Vi bør legge til rette for at kunnskapsnivået om Europa-politikk er høyt nok til at
Landsstyret kan fatte politikk på området. Europa-politikk, spesielt spørsmål om norsk
EØS- og EU-tilslutning, er komplisert og vanskelig å ha tilstrekkelig oversikt over. For
prosessen å være god, bør den derfor være grundig og lang, det må være skoleringer og
satt av tid til debatt på landsstyremøter. Det er tenkt at Internasjonalt Utvalg ved
undertegnede skal holde i prosessen og koordinere utviklingen av utkastene til det
politiske dokumentet som angivelig skal komme ut av denne prosessen.

Forslag til vedtak
F1: Grønn Ungdom skal i løpet av 2018 ha en prosess for utvikling av Europa-politikk.
Internasjonalt Utvalg er ansvarlige for fasiliteringen av prosessen og for skrivingen av
utkastene til det politiske dokumentet prosessen skal ende i. Det er tenkt at Grønn
Ungdom i det politiske dokumentet tar stilling til blant annet EØS-avtalen og norsk EUmedlemskap.
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F2: Prosessen for utvikling av Europa-politikk skal manifestere seg i disse LS-sakene:
• 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.
F3: 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.
F4: Sentralstyret sender sin innstilling i saken videre til Landsstyret, og det meldes opp
sak ”Prosess for utvikling av Europa-politikk” til LS-1-18 der endelig vedtak i saken
fattes.

Med vennlig hilsen

Teodor Nordenstrøm Bruu,
Internasjonal kontakt
Oslo, 17. Januar 2018
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Til
Kopi
Fra
Dato
Saksnr.

Sentralstyret
Landsstyret
Ola Eian, talsperson
19.01.18
SST-2-18-22 (oversendt fra SST-2-18)

STILLINGSBESKRIVELSER
Bakgrunn
Stillingsbeskrivelsene er en skriftliggjøring det enkelte sentralstyremedlems plikter i
styret. De formaliserer ansvarsfordeling og tydeliggjør den enkeltes oppgaver for
organisasjonen, det aktuelle styremedlem og ettertiden.

Drøfting
På påtroppingshelga ble vi enige om at hvert AU-medlem skulle skrive en
stillingsbeskrivelse for seg selv som skal reflektere de arbeidsoppgavene vi har fått
utdelt.
Saksbehandler har nå gått igjennom stillingsbeskrivelsene og tilpasset dem så
beskrivelsen av like ansvarsoppgaver sammenfaller mellom sentralstyremedlemmene.
Øvrige justeringer er at koordinatorer har budsjettansvar for respektive poster (ikke alle
gruppemedlemmer) og lagt til grunn at stillingsbeskrivelsene skal kunne leses som
selvstendige dokumenter og dermed ikke referert til arbeidsplanen.
Før møtet bør sentralstyremedlemmene ta særlig ansvar for å se over sin egen
stillingsbeskrivelse, og beskrivelsen av de grupper/områder hen er ansvarlig for.

Spørsmål til diskusjon
•

Er det noe meningsinnhold som burde endres?

Konklusjon
Eventuelle ønsker om små justeringer er lett å inkorporere, og vedtak av dokumentene
er lite egnet til kontrovers. Undertegnende håper på en rask behandling og vedtak.
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Forslag til vedtak
F1: Sentralstyret vedtar samtlige stillingsbeskrivelser for sine egne medlemmer.
Vedlegg: - Stillingsbeskrivelser (i e-post)
Med vennlig hilsen
Ola Eian,
Talsperson
Oslo, 19.01.18
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Til
Kopi
Fra
Dato
Saksnr.

Sentralstyret
Landsstyret
Nora Heyerdahl, sentralstyremedlem
19.01.18
SST-3-18-30

OPPRETTELSE AV POLITISKE UTVALG
Bakgrunn
Arbeidsplanen for 2018 har et mål om at «…Grønn Ungdom skal sette ned politiske
utvalg innen klima og miljø, skole og utdanning og skatt og velferd». I Budsjettet for
2018 har dette formålet en post på 15 000 kr.
KAPUV (Koordinatorene Av Politiske Utvalg) innstiller på følgende prosess for
opprettelse av utvalgene.

Drøfting
Saksbehandler anbefaler Landsstyret å opprette politiske utvalg med navnene Politisk
utvalg for klima og miljø, Politisk utvalg for skole og utdanning, og Politisk utvalg for
skatt og velferd.
Organisering
Saksbehandler mener at utvalgene bør bestå av 3-5 faste medlemmer, og ledes av et
sentralstyremedlem. Saksbehandler foreslår at det er opp til de politiske utvalgene om
de vil opprette tilhørende nettverk.
Mandat
Sånn saksbehandler ser det bør formålet med de politiske utvalgene være å initiere
politikkutvikling og debatt i organisasjonen. De kan også være en ekstra ressurs for
organisasjonen, og en mulighet for medlemmer som ønsker seg andre utfordringer i
Grønn Ungdom.
Saksbehandler legger opp til at de politiske utvalgene forbereder politiske saker til
behandling i organisasjonen, har sakskunnskap og er en faglige ressurs i Grønn Ungdom.
De bør føre en oversikt over aktuell tematikk på sine saksfelt, innhente kunnskap og
holde relevante deler av organisasjonen oppdatert.
Saksbehandler legger opp til at de politiske utvalgene ikke er selvstendige organer som
skal vedta politikk, men at de leverer minst en politisk sak til behandling i landsstyret
innen LS-4. All politikk som utformes i utvalgene må bli sendt inn til Landsstyret via et
fylkeslag eller Sentralstyret, og vedtatt i landsstyret eller på landsmøtet for å gjelde som
Grønn Ungdoms politikk, jfr. vedtektene.
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De politiske utvalgene jobber internt, og bruker ikke ressurser på å fronte seg eller sine
saker eksternt. Eventuelle medieutspill bør godkjennes av kommunikasjonsgruppa i
Sentralstyret.
Valgprosess
Saksbehandler innstiller på at Sentralstyret velger medlemmene av de politiske
utvalgene, og at det er koordinatorene for de politiske utvalgene Rauand Ismail, Ola
Eian og Nora Heyerdahl som gjennomfører valgkomiteearbeidet. Utvalgsleder vil være i
mindretall i gruppen som skal innstille på egne utvalgsmedlemmer.
Det legges opp til at medlemmene velges for to år. Når det er sagt står landsmøtet fritt
til å gjøre endringer i denne planen. Mot slutten av perioden vil koordinatorene for
politiske utvalg komme med innspill til arbeidsplanen for 2019 angående fremtiden til
de politiske utvalgene.
Fordi man legger opp til at de politiske utvalgene ikke skal være demokratiske organ
som skal vedta ting, men arbeidsgrupper, anser saksbehandler den foreslåtte
valgprosessen som tilstrekkelig demokratisk.
Saksbehandler foreslår at alle medlemmer av Grønn Ungdom kan søke om å bli med i et
politiske utvalg, og at relevant erfaring, interesse og nødvendig kapasitet er kvaliteter
som vektlegges i valget av medlemmer.

Saksbehandlers konklusjon

Saksbehandler innstiller på overnevnte prosess, og følgende tidsplan.
23.02.18 - Landsstyret behandler saken om opprettelse av politiske utvalg
28.02.18 - Plasser i de politiske utvalgene utlyses på epost og i Grønn
Ungdom internkommunikasjon
28.02 - 15.03 - KAPUV intervjuer alle interesserte per telefon, og utarbeider
sin innstilling.
20.03.18 - Sentralstyret velger medlemmer av de politiske utvalgene på SST-7
25.-27.05.18/GULS-2-18 - De politiske utvalgene presenterer seg og
orienterer om planer og/eller resultater.

Forslag til vedtak
F1: 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.
F2: Sentralstyret innstiller på at prosessen for opprettelsen gjennomføres slik den
beskrives over, og på at saken skal oversendes LS-1-18.
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Med vennlig hilsen
Nora Jungeilges Heyerdahl
sentralstyremedlem

Oslo, 19.01.18
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Til
Kopi
Fra
Dato
Saksnr.

Sentralstyret
Landsstyret
Hulda Holtvedt, talsperson
19.01.18
SST-3-18-31

UTTALELSE OM RUSPOLITIKK
Bakgrunn
Dersom GU skal foreslå resolusjoner til MDGLM 2018, må de vedtas allerede på GULS1-18. Denne uttalelsen er en kommentar til regjeringens rusreform, og en oppfordring til
MDG om å gå lenger enn regjeringen ved å løfte spørsmålet om legalisering. Hensikten
med uttalelsen er å pushe MDG i ruspolitikken, og å komme på i media.
Hva skjer i ruspolitikken nå?
I den ”blågrønne” regjeringsplattormen er det enighet om en rusreform. Narkotika skal
avkriminaliseres, sprøyterommene blir mer liberale og vi får forsøk med heroinassistert
behandling. Alt dette er bra og i tråd med MDGs politikk, selv om vi på flere av punktene
ville gått enda lenger.
Til behandling i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget ligger det allerede et rusforslag fra MDG, som ligner på regjeringens. Verken MDG eller regjeringen har foreslått
å utrede legalisering og regulering av narkotiske stoffer. For MDG handlet dette om at
det var større sjanse for å få stortingsflertallet med dersom forslaget vårt til rusreform
ikke var veldig ytterliggående. I regjeringens tilfelle handler det om at legalisering er
fullstendig uaktuelt for H og FrP.
Hvor står GU og MDG i legaliseringsspørsmålet?
I Grønn Ungdoms ruspolitiske plattform het det at ”Grønn Ungdom mener det bør
gjennomføres en helhetlig utredning av samfunnsnytten ved legalisering og regulering av
narkotiske stoffer som i dag er forbudt. Det bør utredes ulike modeller for statlig
regulert omsetning av forbudte narkotiske stoffer. Vi vil ta stilling til eventuelle
forsøksprosjekt med statlig regulert omsetning på bakgrunn av utredningen.”
I MDGs program står det at de vil “utrede om ulike modeller for strengt regulert
omsetning av lettere rusmidler som i dag er illegale, kan bidra til redusert rusbruk,
avhengighet, kriminalitet og andre skadevirkninger”.
MDG vil altså begrense en slik utredning til lettere rusmidler. GU har ikke presisert
dette. I denne uttalelsen brukes formuleringen fra GUs ruspolitiske plattform.
Saksbehandler mener det er naturlig å ta utgangspunkt i det som har vært GUs
primærstandpunkt, siden uttalelsen først skal behandles av GULS og brukes i media av
oss. Man kan se for seg at formuleringen kan modereres på MDGLM dersom det er
nødvendig for å få gjennomslag.
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Drøfting
Argumenter mot å vedta uttalelsen
Det er ikke skikk og bruk å kreve ting av stortingsgruppa. Når stortingsgruppa har landet
på å ikke foreslå noe om legalisering på stortinget, er det trolig en veloverveid
avgjørelse.
Vi må huske at en uttalelse om legalisering kan gi oss negative oppslag, og skremme bort
noen velgergrupper.
Vi bør også vurdere hvorvidt dette er riktig tidspunkt for å ta omkamp om
programformuleringen om ”lettere rusmidler”.
Argumenter for å vedta uttalelsen
Ruspolitikken er en fin anledning for MDG og GU til å markere seg som mer progressive
enn Venstre og regjeringen. Organisasjoner på rusfeltet har allerede tatt til orde for at
avkriminalisering ikke er nok, og MDG har et landsmøtevedtatt programpunkt som
sammenfaller med dette synet. Dersom MDG reiser spørsmålet om legalisering, vil det
falle i god jord hos organisasjoner og velgere som ønsker seg en mer liberal ruspolitikk,
og det vil være en åpenbar lissepasning til regjeringen.
Resolusjoner kan vedtas med den hensikt å komme på i media. En uttalelse om
legalisering av narkotiske stoffer er sensasjonelt nok til å gi oss medieoppmerksomhet.
Dersom vi skal ta en omkamp om legaliserings-punktet i programmet, kan det være lurt å
gjøre det i forkant av en ny rusreform.

Saksbehandlers konklusjon
Saksbehandler mener det er strategisk lurt av GU og MDG å markere seg som det mest
progressive alternativet i ruspolitikken. Ruspolitikk er i vinden for tiden, og vårt
standpunkt i ruspolitikken blir mer og mer stuerent.
Det bør være forholdsvis lett å komme på i media. Dette harmoniserer dessuten med
forslaget i kommunikasjonsstrategien om å ha ruspolitikk som en proaktiv hovedsak.

Forslag til vedtak

F1: Uttalelsen ”Avkriminalisering er ikke nok” vedtas slik den foreligger og sendes til
GULS-1-18.
Med vennlig hilsen,
Hulda Holtvedt
Talsperson
Oslo, 18.01.2018
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AVKRIMINALISERING ER IKKE NOK!
I regjeringsplattformen er det enighet om en ny rusreform. Grønn Ungdom applauderer
avkriminalisering av narkotika, forsøk med heroinassistert behandling og et bedre tilbud
til rusavhengige. Men dette er ikke nok. Vi mangler fortsatt gode svar på hvordan vi skal
knekke det illegale markedet, hindre organisert kriminalitet og motvirke omsetning av
dødelige stoffer.
Grønn Ungdom mener at legalisering og regulering av narkotiske stoffer kan bidra til å
løse disse problemene. Grønn Ungdom ønsker derfor:
•

•

At det gjennomføres en helhetlig utredning av samfunnsnytten ved legalisering
og regulering av narkotiske stoffer som i dag er forbudt. Det bør utredes ulike
modeller for statlig regulert omsetning av forbudte narkotiske stoffer.
At MDG fremmer forslag om dette på Stortinget, og er en pådriver for at den
kommende rusreformen resulterer i en faktabasert, tryggere og mer human
ruspolitikk.
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Til
Kopi
Fra
Dato
Saksnr.

Sentralstyret
Landsstyret
Guri Braka Martins, generalsekretær
09.01.18
SST-3-18-32

ANSETTELSER 2018
Bakgrunn
I budsjettet for 2018 er det satt av en større sum enn vi tidligere har hatt med den
intensjon at man skal gjennomføre ansettelser i 2018. Ansettelsesgruppa bestående av
undertegnede, Sebastian og Trine har fått mandat til å gjennomføre denne prosessen. I
denne saken ønsker vi å legge frem fremdriftsplanen for ansettelser, samt forankre
hvilke stillinger vi skal lyse ut.

Stillinger
Det som ble tegnet opp under behandlingen av budsjett for 2018 på LS-3-17 og GULM
var at lønnsposten i budsjettet skulle disponeres slik:
*Lønn
Frikjøpte verv

655 200kr

Økonomiansvarlig 50% stilling

143 300kr

Medlemsansvarlig 50% stilling

143 300kr

Buffer (overlapp, forhandlingsrom osv)

80 000kr

SUM

1 021 800kr

Det er, slik ansettelsesgruppa ser det, to ulike måter å håndtere dette på.
Alternativ 1 er å bestemme oss for at vi skal ansette en økonomiansvarlig i 50% stilling
og medlems/fylkessekretær i 50% stilling. Da er lønnsrammene allerede vedtatt av LS
og GULM, og vi trenger ikke å forankre noe mer i LS, og prosessen med å ansette noen
kan starte raskere.
En annen fordel med alternativ 1 er at vi da ikke trenger å lage avtaler med de ansatte
om merarbeid i perioder, men at de heller bare sparer opp timer innenfor den
stillingsrammen de allerede har. Å ansette en økonomiansvarlig i 50% stilling vil også
gjøre det mulig for hen å bruke tid på å rydde opp i fylkeslagenes regnskap også – det
kan være lurt.
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Alternativ 2 er å endre på stillingsbrøken og forankre dette i LS igjen. Ansettelsesgruppa
ser for seg at alternativ 2 kan se slik ut:
Økonomiansvarlig
Etter drøfting i ansettelsesgruppa, har vi kommet frem til at 50% økonomiansvarlig nok
blir i meste laget. Da undertegnede spurte vår nåværende økonomiansvarlige, mente
han at man kunne føre regnskapet til Grønn Ungdom på noen timer i uka.
Ansettelsesgruppa tenker at en økonomiansvarlig skal bistå gen.sek. med
regnskapsføring, bistå sentral og fylkesledd i økonomiske spørsmål og bistå med
offentlig innrapportering og Frifond. Disse arbeidsoppgavene gjør at man i perioder har
mye å gjøre, men at det i andre perioder er svært lite å gjøre. Det gjør at vi kanskje gjør
lurt i å ikke ansette en økonomiansvarlig i 50% stilling, men heller legge opp til at
stillingen er fleksibel. Derfor ønsker vi i alternativ to å foreslå følgende stilling:
•

Økonomiansvarlig 20%, med mulighet for merarbeid i perioder.

Fylkessekretær
Etter å ha drøftet litt hva som egentlig har blitt lagt i navnet ”medlemssekretær” har vi
kommet frem til at ønsket egentlig er å ansette noen til å gjøre rutinearbeidet FLOordninga til nå er dekket. Da blir nok oppgavene mer lignende de en fylkessekretær
kanskje ville hatt, heller enn en medlemssekretær.
Ansettelsesgruppa har diskutert stillingsprosenten 50%, og problemet med denne er at
den legger opp til at man jobber 40% og 60% annenhver uke, eller . Det er ganske stor
forskjell, fra uke til uke, og kan gjøre det vanskelig å kombinere med for eksempel
studier. Fordi dette jo er en litt spesiell jobb (sett i et arbeidsmarkedsperspektiv), kan det
være lurt å utelukke færrest mulig søkere. Å ansette noen i 40% og deretter vurdere
åutvide stillingen kan være en god løsning på dette. Derfor ønsker vi i alternativ 2 å
foreslå følgende stilling:
•

Fylkessekretær 40%, med mulighet for utvidelse til 50-60% mot sommeren

Fremdriftsplan
Vår tentative fremdriftsplan legger vi ikke opp til at SST skal vedta. Den ser slik ut:

(28. januar)

(LS vedtar lønnsramme på e-post)

6. februar

SST-4 vedtar stillingsbeskrivelser

7. februar

Stillingsutlysning

4. mars

Frist for innsending av søknad

Uke 11

Førstegangsintervjuer

Uke 12

Andregangsintervjuer

3. april

SST-8 godkjenner ansettelser
14

Saksbehandlers konklusjon
Saksbehandler er delt i sine meninger om hvilket alternativ som er det lureste å vedta.
Derfor er det satt opp to motstridende forslag til konklusjon

Forslag til vedtak
F1: Sentralstyret vedtar at Grønn Ungdom skal ansette følgende stillinger:
Fylkessekretær 50% og økonomiansvarlig 50%.
F2: 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.
Med vennlig hilsen
Guri Barka Martins,
Generalsekretær
Oslo, 19.01.18
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Til
Kopi
Fra
Dato
Saksnr.

Sentralstyret
Landsstyret
Hulda Holtvedt, talsperson
19.01.18
SST-3-18-34

TILTAK FOR STRATEGISK
VALGKAMPUTVALG
Bakgrunn
Mandatet til Strategisk valgkamputvalg er forankret i arbeidsplanen: Grønn Ungdom skal
sette ned et strategisk valgkamputvalg (SVU) som skal utarbeide valgkampstrategien for
2019. Vi ser ikke behov for å forankre noe mandat utover dette.
I tiltakstavla foreslår vi at Miriam og Hulda utarbeider kriterier for utvelgelse, og står for
utvelgelsen av 3 eksterne medlemmer til SVU. Med eksterne mener vi personer som ikke
sitter i sentralstyret.
Vi ser det demokratiske problemet i at vi selv, som skal sitte i utvalget, velger ut de
andre medlemmene i utvalget. Vi mener likevel at dette er den minst byråkratiske måten
å gjøre det på. For å sikre at prosessen blir så demokratisk som mulig, kommer vi til å
forankre kriteriene for utvelgelse i sentralstyret på SST-4.
Planen er at utlysningen skal være ute i løpet av uke 6, og at SVU starter sitt arbeid i
slutten av mars. For spesielt interesserte er det bare å ta en titt på mappa vår.

Tiltak til tiltakstavla
•
•

Utarbeide kriterier for utvelgelse, og sørge for utvelgelse av 3 eksterne
medlemmer til til SVU.
Utarbeide valgkampstrategi for 2019.

Forslag til vedtak
F1: Tiltakene vedtas slik den foreligger.
Med vennlig hilsen
Hulda Holtvedt
Miriam Langmoen
Oslo, 17.01.2018
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Til
Kopi
Fra
Dato
Saksnr.

Sentralstyret
Landsstyret
Hulda Holtvedt, talsperson
19.01.18
SST-3-18-37

TILTAK: KOMMUNIKASJON
Bakgrunn
Kommunikasjonsgruppa har de siste ukene jobbet med utkast til
kommunikasjonsstrategi. Det er kommunikasjonsstrategien, og tilleggstrategien som skal
utarbeides for sosiale medier, som først og fremst blir styrende for vårt arbeid. Derfor
foreslår vi en veldig kortfattet tiltakstavle.

Tiltak
•

Utarbeide og gjennomføre kommunikasjonsstrategi

Forslag til vedtak
F1: Tiltakstavla vedtas slik den foreligger
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Til
Kopi
Fra
Dato
Saksnr.

Sentralstyret
Landsstyret
Miriam Langmoen, sentralstyremedlem
19.01.18
SST-3-18-35

TILTAK OG STRATEGI FOR VERVING
Bakgrunn
I følge arbeidsplanen skal Grønn Ungdom ha minst 1000 betalende medlemmer innen
2019, og arbeidet med verving faller inn under fylkesgruppas mandat.

Drøfting
I motsetning til tidligere arbeidsplaner har vi i år færre spesifikke mål å forholde oss til,
og det blir i stor grad opp til oss å vurdere hvor mye av tidligere års vervestrategi vi
ønsker å videreføre.
I et mellomvalgsår er det vanlig at vi mister en del av de medlemmene vi fikk i løpet av
valgkampen, og det er derfor ekstra viktig at vi har fokus på medlemspleie og aktivitet
for medlemmer, særlig når vi ikke klarte å nå fjorårets mål om 1200 betalende
medlemmer innen 2018. I tillegg har fylkeslagene mer kapasitet til verving og
medlemspleie i et år som ikke primært handler om valgkamp.
Det vedlagte forslaget til vervestrategi er i stor grad bygget på fjorårets strategi for
verving og medlemspleie. De største forskjellene fra i fjor kommer av at året ikke er
dominert av en (skole)valgkamp. I tillegg har punkter blitt lagt til som spesifiserer at
inaktive medlemmer skal kontaktes i forbindelse med sommerleiren, fordi sommerleiren
er en av de beste måtene å gjøre folk aktive på, og at vi skal ha fokus på verving av
grupper som er underrepresenterte i Grønn Ungdom, som etniske minoriteter og gutter.
Studenter har også blitt spesifisert som en gruppe der vi har stort vekstpotensiale. I
tillegg har et punkt blitt lagt til om at medlemmer i inaktive fylkeslag i særlig grad skal
kontaktes og inviteres til regionale og nasjonale arrangementer.

18

Spørsmål til diskusjon
•
•
•
•

Ønsker vi å videreføre vervestrategien fra i fjor, med to verveuker og
vervekonkurranse?
Er det noen grupper vi særlig ønsker å ha fokus på å verve?
I hvor stor grad kan (og skal) sentralstyret eller fylkesgruppa detaljstyre
fylkeslagenes vervestrategi?
Vi har ikke spesifisert datoer for verveukene — når ønsker vi å avholde dem?

Saksbehandlers konklusjon
Grønn Ungdom bør bruke året på å bygge opp et solid medlemsgrunnlag ved inngangen
til valgåret 2019. I tillegg bør organisasjonen se på mulighetene for å verve medlemmer
utenfor grupper som i dag er godt representerte i Grønn Ungdom. Fylkesgruppa, med
sitt tette samarbeid med fylkeslagene, må være en ressurs i vervearbeidet.

Forslag til vedtak
F1: Vervestrategien vedtas slik den foreligger og oversendes til landsstyret for
behandling.
F2: Det legges til tiltak i tiltakstavla som spesifiserer at sentralstyret skal arbeide for å
implementere den vedtatte vervestrategien.

Vedlegg: - Strategi for verving og medlemspleie 2018

Med vennlig hilsen

Miriam Langmoen,
Sentralstyremedlem
Oslo, 19.01.2018
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STRATEGI FOR

VERVING OG MEDLEMSPLEIE
2018
Innledning
2018 er et mellomvalgsår, og derfor en ypperlig anledning til å verve og aktivisere flere
uten at det går på bekostning av valgkampsarbeidet. I tillegg er et mellomvalgsår en god
anledning til å utvide medlemsbasen utover grupper som allerede i stor grad er aktive i
Grønn Ungdom.
Dette strategidokumentet tar for seg de viktigste momentene innen verving og
medlemspleie i organisasjonen, og fordeler ansvaret mellom fylkeslagene og
sentralstyret.

Kunsten å skaffe medlemmer
Mål:
1. 1800 registrerte medlemmer innen 2019.
2. Alle fylker skal vedta egne vervemål i tråd med nasjonale mål.
Tiltak:
• Videreføre årskonkurranse for verving som går mellom landsmøtene.
• Arrangere to nasjonale verveuker, én i april og én i september.
• Fylkeslagene legger egne planer for verving i tråd med disse tiltakene og i
forbindelse med verveukene. Fokus bør være skolebesøk. Verveplaner bør
spesifisere hvilke grupper man særlig ønsker å rekruttere.
• Fylkeslagene skal særlig prioritere verving av grupper som er underrepresenterte
i Grønn Ungdom, derav etniske minoriteter og gutter, og grupper som utgjør et
stort vekstpotensiale, særlig studenter.
• Alle større GU-arrangementer må ta opp verving og vervekonkurransen på en
eller annen måte.
• Fylkesgruppa skal gjennom hele året drive jevnlig motivasjons- og
opplysningsarbeid i forbindelse med vervingen og i henhold til vedtatte mål,
særlig opp mot fylkeslagene.
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Kunsten å holde på medlemmer
Mål:
1. 1000 betalende medlemmer innen 2019.
2. Alle organisasjonens medlemmer skal ha reell mulighet til politisk innflytelse.
Tiltak:
• Få alle nye medlemmer til å kjenne seg velkommen i Grønn Ungdom ved at de
blir oppringt og får tilsendt en velkomstmail med informasjon fra fylkeslaget. Alle
fylkeslag skal ha en medlemsansvarlig som har dette ansvaret.
• Sørge for at alle medlemmer som krysser av for at de vil være aktive får tilbud
om å bli det gjennom oppringning og invitasjon til arrangementer (både nasjonale
og lokale).
• 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.
• Særlig prioritere å kontakte medlemmer i inaktive fylkeslag for å invitere dem til
nasjonale og regionale arrangementer.
• Gjennomføre to ringekampanjer i løpet av året for å informere om arrangementer
og få inn medlemskontingent. Disse skal gjennomføres i forbindelse med
verveuken på våren, der vi informerer om sommerleir, og verveuken på høsten,
der vi informerer om landsmøtet og eventuelt årsmøte i fylket. Fylkeslagene har
sammen med fylkesgruppa ansvar for ringekampanjene.
• Sentralstyret har ansvar for å purre på medlemskontingenten gjennom sosiale
medier og på mail til medlemmene.
• Fylkeslagene skal avholde medlemsmøter og sosiale kvelder for å holde på de
nye aktive medlemmene, særlig på våren og etter sommerleiren.
• Prioritere og tilgjengeliggjøre tiltak som gjør det enklere å melde seg inn og
betale kontingent, som SMS-betaling og betaling over Vipps.
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Til
Kopi
Fra
Dato
Saksnr.

Sentralstyret
Landsstyret
Sebastian Nygård, sentralstyremedlem
19.01.18
SST-3-18-36

TILTAK: SOMMERLEIR
Bakgrunn
I henhold til tidligere vedtak, har også sommerleirgruppa møttes og planlagt hvordan vi
skal gjennomføre arbeidet med å arrangere Grønn Ungdom sin Sommerleir 2018.
Ettersom den som skrev sakspapirer (meg) glemte å inkludere en sak hvor vi kunne
diskutere hvilke tiltak vi skulle vedta for sommerleirgruppa, blir de foreslåtte tiltakene
under basert på andre vedtak og avgjørelser fra sommerleirgruppas møte.

Drøfting
I arbeidsplanen for 2018 står det:
Sommerleir: Grønn Ungdom skal arrangere sommerleir i tråd med tidligere år.
17.01.2018 hadde Sommerleirgruppa sitt første møte. Siden vi fortsatt er i
planleggingsfasen, og mange detaljer fortsatt er uklare, vil tiltakene også bære preg av å
være generelle. Men, heldigvis er det mange viktige faktorer som er generelle av natur
når man arrangerer en sommerleir. Vi har vedtatt en arbeidsfordeling, hvor de fleste
ansvarsområder er fordelt jevnt utover sommerleirgruppa. Basert på disse, samt det
saksbehandler oppfatter som konsensus i gruppen angående uvedtatte omstendigheter
som omringer sommerleir, kommer følgende tiltaksliste:
Grønn Ungdom skal:
• Arrangere en sommerleir med godt og interessant innhold.
• Arrangere sommerleir på en slik måte at alle medlemmer, uavhengig av erfaring
og alder, føler at de får noe ut av å delta på sommerleir.
• Legge til rette for reise til Risøy Folkehøyskole, i form av tilbud om bussreise fra
Oslo.
• Promotere sommerleir på en slik måte at våre medlemmer ønsker å melde seg på
sommerleir.
• Ha mellom 80 og 90 deltagere på sommerleir.
• Arrangere livredningskurs i vann for to (eller flere) sentralstyremedlemmer, slik at
våre medlemmer kan bade sikkert på sommerleir.
• Arrangere en sommerleir med trygge sosiale rammer.
• Planlegge sikkerhetsrutiner for eventuelle nødstilfeller, knyttet til sommerleir.
• Ha en jevn rytme i hvordan dagene er lagt opp på sommerleir.
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Konklusjon
Ettersom dette er punkter tolket fra andre vedtak, er det bare å komme med alle typer
forslag, men i sakspapirskrivers mening, omfatter tiltakene over de viktigste rammene
for sommerleir.

Forslag til vedtak
F1: De foreslåtte tiltakene legges til under Sommerleir i Tiltakstavla.
Med vennlig hilsen
Sebastian Teigen Nygård,
Sentralstyremedlem
Oslo, 19.01.2018
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Til
Kopi
Fra
Dato
Saksnr.

Sentralstyret
Landsstyret
Hulda Holtvedt, talsperson
19.01.18
SST-3-18-37

TILTAK: KOMMUNIKASJON
Bakgrunn
Kommunikasjonsgruppa har de siste ukene jobbet med utkast til
kommunikasjonsstrategi. Det er kommunikasjonsstrategien, og tilleggstrategien som skal
utarbeides for sosiale medier, som først og fremst blir styrende for vårt arbeid. Derfor
foreslår vi ett veldig kortfattet tiltak.

Tiltakstavle
Tiltak: Utarbeide og gjennomføre kommunikasjonsstrategi

Forslag til vedtak
F1: Tiltaket for kommunikasjonsgruppa vedtas slik den foreligger

Med vennlig hilsen

Hulda Holtvedt
talsperson
Oslo, 17.01.2018
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Til
Kopi
Fra
Dato
Saksnr.

Sentralstyret
Landsstyret
Miriam Langmoen, sentralstyremedlem
19.01.18
SST-3-18-38

FYLKESLAGSOPPFØLGING
Bakgrunn
Arbeidsplanen spesifiserer at vi skal etterstrebe å ha fungerende styrer i alle fylker. Vi
vedtok en del tiltak rundt dette på SST-2-18, men må diskutere i hvilken grad vi skal
bruke tid og energi på de ulike fylkene.

Drøfting
Oppfølgingen av fylkeslag er hovedansvaret til fylkesgruppa og blir antagelig hoveddelen
av det “pågående” arbeidet vi har i år. Det betyr at det kan være nødvendig å prioritere
hvilke fylker vi arbeider mest med.
Saksbehandler mener det er en styrke i seg selv å ha fylkeslag i alle fylker, og at det også
er et demokratisk gode som vi ser ved for eksempel landsmøter eller skolevalgkamper.
Imidlertid vet vi også av tidligere erfaring at det er lett å investere mye tid og energi i
inaktive fylker, med veldig lite resultat. Samtidig er det enighet i fylkesgruppa om at
medlemmer i inaktive fylker, som ønsker å opprette et fylkeslag eller øke
aktivitetsnivået, må få støtte fra sentralstyret i dette.
Et ekstra moment er hvorvidt vi i større grad enn tidligere bør forsøke å få studenter
aktive, særlig når aldersgrensen har blitt hevet fra 26 til 28 år. Dersom vi vil legge ned en
særskilt innsats mot studenter, kan det for eksempel være verdt å satse på fylker med
lavere aktivitetsnivå men store studiesteder.

Saksbehandlers konklusjon
Saksbehandler mener Grønn Ungdom bør prioritere fylker med høyt aktivitetsnivå
og/eller stemmepotensiale, derav fylker med store studiesteder. Utover dette mener
saksbehandler at fylker med lav aktivitetsgrad skal prioriteres dersom det er et lokalt
ønske å utvide aktiviteten.
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Forslag til vedtak
F1: Grønn Ungdom skal etterstrebe å ha fungerende fylkeslag i alle fylker. Utover dette
skal organisasjonen prioritere fylker med høyt aktivitetsnivå, fylker der
stemmepotensialet er stort, samt fylker der det er et lokalt ønske om å utvide
aktiviteten.
Med vennlig hilsen
Miriam Langmoen,
Sentralstyremedlem
Oslo, 19.01.2018
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Til
Kopi
Fra
Dato
Saksnr.

Sentralstyret
Landsstyret
Eivind Kristiansen, sentralstyremedlem
19.01.18
SST-3-18-39

Tiltak: skolering 2018
Hva er «Drivhuset»?
Drivhuset er Grønn Ungdoms skoleringsopplegg. Det er delt i tre nivåer med forskjellige
fokus.
• Nivå 1: Skoleringsmateriell fylkeslagene kan bruke til å avholde egne skoleringer.
Dette inkluderer blant annet «GU på 1-2-3» og politiske skoleringer som «klima
og miljø». GUSK har ansvar for å holde dette oppdatert.
• Nivå 2: Nasjonale/regionale skoleringer avholdt av SSt/GUSK. Disse er designet
for å passe en viss rolle i et fylkesstyre, som for eksempel leder,
økonomiansvarlig eller SoMe-ansvarlig.
• Nivå 3: Nasjonal talentutvikling, enda ikke utviklet. Skal avholdes for første gang
i år. GUSK har ansvar for å utvikle og gjennomføre programmet.
For å lese mer om Drivhuset kan man lese Struktur – Drivhuset som ligger i Drive

Drøfting
Som det kommer ut av punktet i arbeidsplanen skal fokuset for skolering i 2018 være
«Drivhuset». Den nyeste, og årets mest krevende prosjekt vil være å arrangere Nivå 3 av
Drivhuset. Det er dette som menes med å ferdigstille Drivhuset.

Mandat
GUSK skal utvikle Drivhuset og burde holde seg til dette. Det er ikke GUSKs ansvar å
arrangere skoleringer i fylkeslagene eller for Sentralstyret. Tidligere har det også vært
diskusjon om det er i GUSKs mandat å arrangere skoleringer på sommerleir. I 2017
tilbydde skoleringsgruppa sommerleirgruppa å arrangere skoleringer der, men det ønsket
sommerleirgruppa å gjøre selv.
Skoleringsopplegget på sommerleir faller ikke under «Drivhuset» og er derfor ikke
skoleringsgruppas oppgave. Internasjonalt Utvalg planlegger å arrangere skoleringer.
Disse skoleringene faller ikke under vårt mandat, men vi kan tilby å bistå dem, hvis det er
kapasitet. For å oppsummere:
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Det er skoleringsgruppas mandat å:
• Oppdatere Nivå 1 av Drivhuset
• Arrangere skoleringer Nivå 2 av Drivhuset
• Planlegge og gjennomføre Nivå 3 av Drivhuset
Det er ikke i skoleringsgruppas mandat å:
• Arrangere skoleringer i fylkeslagene eller for Sentralstyret
• Holde skoleringer på sommerleir
• Arrangere Internasjonalt Utvalg sine skoleringer

GUSKs prosjekter i 2018
Skoleringsgruppa har begrenset budsjett og kapasitet. Det er derfor viktig å finne ut
tidlig hvilke skoleringer vi skal tilby.
Å oppdatere Nivå 1 tar en del kapasitet, men kan delegeres ut av GUSK hvis ønskelig.
Vi kan kun arrangere et fåtall av de skoleringene som blir beskrevet under Nivå 2 i
Struktur – Drivhuset. Vi er derfor nødt til å finne hvilke skoleringer det er ønskelig å
arrangere og hva det er behov for. Hvis vi skal arrangere skoleringer i Oslo med samme
størrelse som de tidligere årenes Leder- og Økonomiskolering har vi kun budsjett til å
avholde to slike arrangementer. Det kan derfor være lurt å se på andre måter å
arrangere Nivå 2-skoleringer, som å se på om de kan arrangeres regionalt.
Årets største prosjekt er å planlegge og gjennomføre Nivå 3. Så langt vet ingen hvordan
dette skoleringsopplegget skal se ut. Det er derfor viktig at vi begynner tidlig å spikre
dette. Dessuten trenger vi en søknadsprosess for å finne deltakere, som må komme
snarest i løpet av våren. Hvordan denne søknadsprosessen skal se ut er også uvisst.

Tiltak
•
•
•
•

Tilgjengeliggjøre og oppdatere Nivå 1 av Drivhuset
Arrangere minst to skoleringer fra Nivå 2 av Drivhuset
Gjennomføre en søknadsprosess for å finne deltakere til Nivå 3 av Drivhuset
Planlegge og gjennomføre talentutviklingsprogrammet Nivå 3 av Drivhuset

Tiltak
F1: Tiltakene til tiltakstavla vedtas slik de foreligger.

Med vennlig hilsen
Eivind Kristiansen,
Sentralstyremedlem
Oslo, 19.01.2018
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