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SAKSPAPIRER TIL SST-4-18 
 
Møtedato: 6. februar 2018 
Møtested: Hausmannsgate 19 
Møtetid: 18:00-21:00 (Skolering fra 17:00) 

 

Saksliste 
040 Godkjenning av innkalling 
 
041 Valg av ordstyrer og referent 
Innstilling:  Hulda Holtvedt, ordstyrer 

Ola Eian, referent 
 

042 E-postvedtak siden sist møte       O 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 
 
043 Orienteringsrunde        O 
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? 
 
044 Status fylkeslag         O 
v/ Miriam Langmoen, sentralstyremedlem 
 
045 Stillingsbeskrivelser for ansettelsene      V 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 
 
046 Endring av dato på SST-10-18        V 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 
 
047 Forretningsorden og rutiner for referat og e-postvoteringer i SST   V 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 
 
048 Forretningsorden GULS         V 

v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 

Til Sentralstyret 
Kopi Landsstyret 
Dato 02. februar 2018 
Fra Guri Barka Martins, generalsekretær 



2 
 

049 Dagsorden GULS         D 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 
 
050 Tiltak: MDGLM          V 
v/ Trine Rydland, sentralstyremedlem 
 
051 Resolusjon fra GU Trøndelag til LS       D 

v/ Hulda Holtvedt, talsperson 
 
 
 

Deretter møtekritikk 
 
O er orienteringssaker 
D er debattsaker 
V er vedtakssaker 
 
 
Oslo, 19. Januar 2018 
 
Guri Barka Martins, 
Generalsekretær 
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Til  Sentralstyret 
Kopi Landsstyret 
Fra  Guri Braka Martins, generalsekretær 
Dato 02.02.18 
Saksnr. SST-3-18-46 
 
 

ENDRING AV DATO FOR SST-10-18 

 

Bakgrunn 
SST-10-18 er satt til å være 2. mai. Det viser seg at også sentralstyret til MDG har møte 
denne onsdagen og de bruker også møterommet. Vi bør derfor vurdere hvor vidt vi skal 
bytte dag for møtet. 

 
 

Drøfting 
Vi kunne ha byttet dag til torsdagen, men det er en utfordring at fredagen er frist for 
oppmelding og innsending av saker til GULS-2-18. Da blir fristen tidsrommet kort til å 
ferdigstille sakspapirer osv. 

 
Flytter vi møtet til mandagen den uka, blir det i praksis ingen ukedager å lese 
sakspapirer på. Noen kan synes det er kjipt å måtte bruke helgen sin på det. 

 

 
Konklusjon 
Min konklusjon er at vi flytter møtet til mandag 30. april, men at vi også flytter innkalling 
og sakspapirer uka før til mandag/torsdag (i stedet for tirsdag/fredag). 

 
 

Forslag til vedtak 
F1: Sentralstyret flytter SST-10-18 til mandag 30. april, og fristen for å melde opp saker 
til mandag/torsdag i uken før. 

 
 
 

Vennlig hilsen 
 
Guri Barka Martins, 
Generalsekretær 

 
Oslo, 2. Februar 2018 
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Til  Sentralstyret 
Kopi Landsstyret 
Fra  Guri Braka Martins, generalsekretær 
Dato 02.02.18 
Saksnr. SST-3-18-49 
 
 

FORRETNINGSORDEN OG RUTINER FOR 
REFERAT OG E-POSTVOTERINGER I SST 

 

Bakgrunn 
Til nå har vi basert praksisen rundt alle disse tingene på gamle vedtak. Det kan være 
greit å ta en liten oppfriskning i disse vedtakene og ha en debatt om hvorfor vi gjør som 
vi gjør. 

 
 

Drøfting 
Forretningsorden 
Tidligere har vi bare brukt forretningsordenen (møtereglene) fra foregående 
landsstyremøte på sentralstyremøtene, hva gjelder inntegning, frist for innsending av 
forslag osv. Er dette noe vi ønsker å fortsette med? Praksisen er relativt løs, og det er 
stort sett rom for ordstyreren å gjøre det slik hen vil til en viss grad. Bør vi være 
strengere på møtereglene? Er vi allerede for strenge? 
 
Rutiner for referat 
Vi vedtok i 2015 et lite sett med rutiner for føring og utsending av referat som ser slik 
ut:  

AU 
2-
15 28 

Retningslinjer for 
utsendelse av 
referat 

Endelig referat fra møter i AU skal sendes ut til AU innen 4 dager fra 
møtets slutt. Et førsteutkast skal sendes ut til AU innen 2 dager. 
Endelig referat skal tidligst sendes ut 2 dager etter førsteutkastet. 

AU 
2-
15 28 

Retningslinjer for 
utsendelse av 
referat 

Endelig referat fra møter i LM, LS og AU skal legges ut på Grønn 
Ungdoms nettsider. 

Er dette rutiner vi ønsker å videreføre? De har til nå fungert ganske bra. 
 
Rutiner for E-postvoteringer 
E-postvoteringer kan være greit å bruke i blant, men det kan også bli fryktelig 
komplisert om ikke alle er inneforstått med de samme reglene. Bør det være mulig å 
sende inn andre forslag i en e-postvotering? Når benytter man seg av e-postvoteringer? 
Hva regnes som hastevotering, hva gjør ikke det? 
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Konklusjon 
Forretningsorden 
Min oppfatning er at vi allerede har kommet godt inn i møterutinene og at vi ikke 
trenger å være så mye strengere enn det vi er nå. Om det derimot skulle skli litt 
ut/bli uenigheter, får vi heller lage en forretningsorden da. 
 
Rutiner for referat 
Rutinene vi har hatt for referatføring funker bra, og det er av min oppfatning at vi er 
tjent med å videreføre dem. 
 
Rutiner for E-postvoteringer 
Til nå har vi ikke hatt så mye rutiner for e-postvoteringer. Mitt forslag til disse 
rutinene er følgende: 
• E-postvoteringer skal bare brukes dersom vi trenger å fatte en beslutning vi ikke 

har tid til å vente med å fatte til meste møte. 
• Det skal alltid avklares/gis beskjed om til generalsekretær før en e-postvotering 

sendes ut. 
• Dersom noen i sentralstyret ber om å få gjort et hastevedtak som krever et 

resultat innen 24 timer, skal det sendes ut informasjon om dette på SMS. 
• Det er ikke mulig å komme med tilleggsforslag i en e-postvotering. 
• Endelig vedtak i en e-postvotering skal meldes fra om til generalsekretær senest 

2 dager etter at voteringen er over. 
 
 
Forslag til vedtak 
F1: Endelig referat fra møter i AU skal sendes ut til AU innen 4 dager fra møtets 
slutt. Et førsteutkast skal sendes ut til AU innen 2 dager. Endelig referat skal tidligst 
sendes ut 2 dager etter førsteutkastet. 
 
F2: Endelig referat fra møter i LM, LS og AU skal legges ut på Grønn Ungdoms 
nettsider. 
 
F3: Sentralstyret vedtar forslaget til rutiner for e-postvoteringer. 
 
F4: De vedtatte rutinene legges inn i styrebeskrivelsen for sentralstyret. 
 
 
 

Vennlig hilsen 
 
Guri Barka Martins, 
Generalsekretær 

 
Oslo, 2. Februar 2018 
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Til  Sentralstyret 
Kopi Landsstyret 
Fra  Guri Braka Martins, generalsekretær 
Dato 02.02.18 
Saksnr. SST-3-18-49 
 
 

DAGSORDEN GULS-1-18 

 
 

Formål med saken 
Gå gjennom dagsorden for landsstyremøtet og ta opp ting man lurer på i den 
forbindelse. Internprogrammet gjennomgås på neste SST-møte/på morgenen fredag 23. 

 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWP_FWE8Po5t-
ZigGhX1D8aPqV_qBCxKVbTj12Kn2-s/edit#gid=0 
 
 
 
 

Vennlig hilsen 
 
Guri Barka Martins, 
Generalsekretær 

 
Oslo, 2. Februar 2018 
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Til  Sentralstyret 
Kopi Landsstyret 
Fra  Trine J. Rydland, sentralstyremedlem 
Dato 19.01.18 
Saksnr. SST-2-18-50 

 

TILTAK: MDGLM-DELEGASJON 
 
Bakgrunn 
Vi må vedta tiltak for MDGLM-delegasjonsarbeidet. Derfor denne saken.  
 
 

Drøfting  
Tidligere år har det vært detaljerte tiltak for delegasjonsarbeidet i arbeidsplanen. De 
foreslåtte tiltakene er i varierende grad basert på fjorårets tiltak, der noen punkter er 
behold, mange er omformulert og andre er fjernet. Jeg har prøvd å spisse tiltakene og 
fjerne målsetninger sånn at vi faktisk har noe å diskutere. 
 
 

Saksbehandlers konklusjon  
Dette blir bra. 
 

Forslag til vedtak  
F1: Delegasjonen skal: 

• prioritere saker i tråd med Grønn Ungdoms politikk og målsetninger. 
• stemme i blokk i de saker hvor Grønn Ungdom har egen politikk. 
• avholde fire til seks planleggingsmøter for delegasjonen med  gjennomgang av 

sakspapirer, oppgavefordeling, koordinering og informasjonsdeling. 
• drive påvirkningsarbeid overfor de øvrige landsmøtedelegatene for å fremme 

delegasjonens vedtatte standpunkter. 
• oppfordre MDG til at landsmøtehelgen skal være en arena fri for alkohol. 

 
  
Med vennlig hilsen 
  
Trine Jakobsen Rydland 
Sentralstyremedlem  
  
Oslo, 19. januar 2018 
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Til  Sentralstyret 
Kopi Landsstyret 
Fra  Hulda Holtvedt, talsperson 
Dato 19.01.18 
Saksnr. SST-3-18-51 
 
 
 
 

RESOLUSJON FRA TRØNDELAG 
 
Bakgrunn 
Fordi vi ikke innstiller på alle resolusjonene som kommer inn til LS, tar vi en debatt sak 
om hver enkelt av dem på SST-4 og -5 slik at Hulda og Ola har litt kjøtt på beina til 
diskusjonen på LS. 
 
Først ut:  
 

14.3 - NYTT SKOLEFAG: HVA MAN BØR VITE 
FOR Å MESTRE MEDMENNESKELIGE 
RELASJONER  
Fylkesstyret i Grønn Ungdom Trøndelag 
Bakgrunn 
I dag er det et velkjent problem at skolesystemet i Norge er for sentrert rundt teoretiske 
evner og ren kunnskap, og for lite sentrert rundt det menneskelige. Dette kom blant 
annet fram under Aftenpostens kronikkkonskurranse for lærere i 20151, og blir også tatt 
opp i MDGs eget arbeidsprogram under avsnittet skole2. 
Det er også et faktum at man i dag, i forhold til i tidligere perioder (altså midt på 1900-

                                                   
1 1 Strømholm, A. Hele skolesystemet må endres Aftenposten (14/10-2015 14:57)  
 https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/jaLA/Hele-skolesystemet-ma-endres 

 https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/jaLA/Hele-skolesystemet-ma-endres 

2 MDG Arbeidsprogram 2017-2021 side 50-53  
 https://www.mdg.no/content/uploads/2017/11/Arbeidsprogram-2018.pdf 
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tallet og før det) har større oppmerksomhet og toleranse (i hvert fall blant ungdommen) 
når det kommer til personer som faller utenfor dagens normer. Det være seksuelle 
legninger, mentale diagnoser eller kjønn.  

En tredje faktor er det som har kommet fram en nyere undersøkelse fra blant annet 
University of Pittsburgh, at vår tids ungdommer føler seg mer ensome, noe som igjen 
kan gjøre det vanskeligere å bygge opp sosiale kompetanser3.  

 

Drøfting 
Argumenter for  
I dag overrasker det stadig hvor lite ungdommer kan om varierende psykiske lidelser, 
hvordan man setter opp en god personlig økonomi, og til en viss grad seksualitet, både 
tiltrekning og den personlige. Jeg regner med at det i tillegg er mange temaer jeg selv 
ikke kommer på i øyeblikket. Derfor mener jeg at det er på høy tid at man setter inn et 
fag som går på medmenneskelige forhold. Der har man også mulighet til å gjennom tema 
som respekt, seksuelle grenser, og rasisme.  
Argumenter imot  
Det første motargumentet som kommer opp når man ønsker å sette inn et nytt fag er 
hvor mye det bør prioriteres, og hvilke fag det bør prioriteres over, for eventuelt å slippe 
å utvide skoledagen.  
 

Saksbehandlers konklusjon  
Selv om man setter inn et ekstra fag som vil utvide skoledagen med ytterligere 45 
minutter, så vil dette være verdt det sett opp imot utbytte man får. Dette vil være et 
utbytte som ikke kan måles i karakterer, men som kan måles i individenes forhold til 
andre mennesker i resten av sitt liv. Kanskje vil det også være en mulighet å innføre 
medmenneskelige relasjoner som en syvende grunnleggende ferdighet, da vi allerede har 
et ønske om å innføre en sjette grunnleggende ferdighet, som er den praktiske4.  

 
Punkter til diskusjon  

• Hvem skal undervise i dette faget?  

• Er det riktig å ha karaktervurdering i dette faget?  

• Hva skal dette faget inneholde?  
                                                   
3 Kvittingen, I. Ensomme og mye på sosiale medier Forskning.no (09/03-2017 04:00) 
https://forskning.no/kultur-media-samfunn-barn-og-ungdom-internett-sosiale-
relasjoner/2017/03/unge-voksne-ensomme-mye-sosiale-medier  
4 MDG Arbeidprogram 2017-2021 side 52 punkt 2 
https://www.mdg.no/content/uploads/2017/11/Arbeidsprogram-2018.pdf  
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• Er det riktig å utvide skoledagen eller å bytte ut en time med dette faget?  

 
Forslag til vedtak  
F1: Grønn Ungdoms landsstyre vedtar resolusjonen ”Nytt skolefag: Hva man trenger å 
vite for å mestre medmenneskelige relasjoner” slik den foreligger.  
 

Vedlegg: 
1 – ”Nytt skolefag: Hva man trenger å vite for å mestre medmenneskelige  

relasjoner”  

 

Med vennlig hilsen  

Styret i Grønn Ungdom Trøndelag  

Trondheim, 30.01.18  
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NYTT SKOLEFAG: HVA BØR MAN VITE 
FOR Å MESTRE MEDMENNESKELIGE 

RELASJONER 

I dag er det et velkjent problem at skolesystemet i Norge er for sentrert rundt teoretiske 
evner og ren kunnskap, og for lite sentrert rundt det menneskelige. Det er også et 
faktum at man i dag, i forhold til i tidligere perioder (altså midt på 1900-tallet og før det) 
har større oppmerksomhet og toleranse (i hvert fall blant ungdommen) når det kommer 
til personer som faller utenfor dagens normer. Det være seksuelle legninger, mentale 
diagnoser eller kjønn. En tredje faktor er det som har kommet fram en nyere 
undersøkelse fra blant annet University of Pittsburgh, at vår tids ungdommer føler seg 
mer ensomme, noe som igjen kan gjøre det vanskeligere å bygge opp sosiale 
kompetanser. 
Derfor ønsker Grønn Ungdom å legge til en ny grunnleggende ferdighet kalt 
medmenneskelige relasjoner og å utrede et eget fag omhandlende medmenneskelige 
relasjoner med disse spesifikasjonene. 

• Faget skal ha som mål å gi kunnskap om psykisk helse, psykiske diagnoser, 
normkritikk, grensesetting, seksualitet, likestilling, rasisme og andre faktorer som 
innvirker på medmenneskelige relasjoner. 

• Faget skal legges inn i dagens timeplan, i stedet for å utvide den. 

• Faget skal bli undervist i av utdannede helsearbeidere 

• Besøk av psykologer skal være en del av pensum 

• Faget skal være obligatorisk fra og med 5. klasse da det begynner 

• Faget skal ikke karaktervurderes 


