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v/ Hulda Holtvedt, talsperson

v/ Miriam Langmoen, sentralstyremedlem
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https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2012/03/Sentralsstyretsrettningslinjer-for-eksterne-turer.pdf
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Bakgrunn
Feel the FLO er de nåværende retningslinjene for fylkeslagsoppfølging (FLO-ing) i Grønn
Ungdom. Sentralstyret har uttrykt et ønske om at fylkesgruppa skal vurdere og eventuelt
revidere dette dokumentet, i tråd med de nylige endringene av FLO-ordningen og opprettelsen
av fylkesgruppa.

Drøfting
Fylkesgruppa har diskutert Feel the FLO slik dokumentet foreligger i dag og kommet til at
teksten fortsatt i stor grad er relevant for arbeidet vårt. Derfor ønsker vi i hovedsak å videreføre
det med mindre redaksjonelle endringer.
Størsteparten av diskusjonen vår handlet om å konkretisere arbeidet vi gjør opp mot
fylkeslagene utover det rent logistiske (besvare spørsmål og henvendelser, delta på årsmøter
etc). Særlig ble det diskusjon rundt seksjon 4 om å “inspirere” fylkeslagene, og punkt 5b som
handler om å “utfordre og hjelpe dine fylkeslag til å bli bedre”. Vi ble enige om at vi ønsker
klarere retningslinjer for hva dette innebærer, spesielt for velfungerende fylkeslag som i mindre
grad trenger hjelp med det organisatoriske.
Vi ønsker derfor å utvide det som hittil har vært punkt 5b, til å nevne konkrete tiltak
fylkeslagsoppfølgeren bør promotere opp mot sine fylker, særlig dersom fylkeslagene har ekstra
kapasitet. De nye punktene er 5c, d og e. Merk at ingen av disse punktene pålegger fylkene
(eller FLO-en) å for eksempel avholde medlemsmøter, men snarere sier at FLO-en skal
“oppfordre” til et sterkt medlemstilbud. Dette er fordi tiltakene som nevnes kan være
vanskelige å få gjennomført i en fylker med lavere aktivitetsnivå.
Ellers har vi:
• lagt til punkt 4c om å oppfordre til og hjelpe til med resolusjonsskriving. Dette er
spesielt for å støtte opp om medlemmer i fylkeslag der det er mindre aktivitet før
landsstyremøter og landsmøtet, slik at de også kan delta i partidemokratiet.
•

fjernet det tidligere punktet 5c (om å oppdatere dokumentet “Status fylkeslag”) da
dette ikke lenger er et dokument som brukes.

•

utvidet punkt 4a til å spesifisere at det er FLO-en sin oppgave å sørge for at medlemmer
i inaktive fylkeslag blir kontaktet om nasjonale og regionale arrangementer.
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•

gjort mindre redaksjonelle endringer for å reflektere den nåværende organiseringen av
sentralstyret og fylkesgruppa.

Spørsmål til diskusjon
•

Er det nye punktene 5c, d og e for konkrete/spesifikke? Eller burde vi ha enda flere
punkter med tiltak FLO-ene bør promotere ovenfor fylkene?

•

Er det andre oppgaver FLO-ene bør gjøre som ikke er nevnt i dokumentet?

Saksbehandlers konklusjon
Feel the FLO gir fortsatt gode retningslinjer for FLO-arbeid, og de mindre endringene
saksbehandler har foreslått vil gjøre arbeidet (særlig med velfungerende fylkeslag) enklere.

Forslag til vedtak
F1: Feel the FLO vedtas slik den foreligger.
Vedlegg: Revidert versjon av Feel the FLO

Med vennlig hilsen
Miriam Langmoen,
Sentralstyremedlem
Oslo, 02.03.2018
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Grønn Ungdom trenger sterke og informerte fylkeslag. Sentralstyret i Grønn Ungdom har et
særlig ansvar for å stimulere til økt aktivitet i fylkeslagene, og skal hjelpe fylkesstyrer med både
organisatorisk og politisk arbeid.
En fylkeslagsoppfølger (FLO) er et sentralstyremedlem som skal fungere som bindeledd mellom
flere gitte fylkeslag og sentralstyret.
Som fylkeslagsoppfølger er det din oppgave å...
1. ... være det naturlige kontaktpunktet i sentralstyret for dine fylkeslag.
Derfor må du...
a. ... ha god og regelmessig kontakt med fylkesledere/talspersoner i dine fylker
(tommelfingerregel: en vennskapelig prat i uka).
b. ... bli venn med fylkesstyrets medlemmer på Facebook.

2. ... hjelpe undrende fylkeslagsmedlemmer å finne svar på spørsmål.
Derfor må du...
a. ... være konstruktiv og løsningsorientert.
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b. ... ha oversikt over grunnleggende organisasjonsmessige forhold.
c. ... svare på alle henvendelser (om du ikke har tid til å håndtere et spørsmål der og da,
gi tydelig signal om når du får tid, eller henvis til noen andre).
d. ... kunne vise til Grønn Ungdoms ressursbank og FLO-FAQ på nett.

3. ... oppdatere sentralstyret om tilstanden i dine fylkeslag.
Derfor må du...
a. ... skaffe statusrapport fra dine fylkeslag før hvert sentralstyremøte.
b. ... kort orientere sentralstyret om dine fylkers tilstand og virke på hvert
sentralstyremøte.
c. ... følge med på hva som skjer i dine fylker (for eksempel gjennom kontakt med
leder/talsperson/fast kontaktperson, gjennom å være medlem i fylkeslagenes
internkommunikasjonsgrupper på Facebook eller lignende, og ved å sørge for å få
innkallinger til og referater fra fylkenes styre- og medlemsmøter).

4. ... inspirere og informere dine fylkeslag.
Derfor må du...
a. ... informere fylkeslagene om nasjonal aktivitet (som for eksempel kampanjer og
arrangementer medlemmer kan bli med på, osv.) og sørge for at medlemmer i inaktive
fylkeslag blir informert.
b. ... sørge for at fylkesstyrene tar opp saker som skal behandles av
landsstyret/landsmøtet i sine fylkeslag, og stimulere til demokratiske prosesser.
c. ... oppfordre til og støtte fylkeslagene i å skrive resolusjoner der det er interesse for
det.
d. ... vise interesse for lagenes aktivitet, og gjerne delta på møter når det passer (for
eksempel via Skype/Google hangouts). Fylkeslagsoppfølgeren bør delta på fylkenes
årsmøter, eller sørge for at noen fra sentralstyret deltar.
e. ...distribuere til dine fylker den informasjon sentralstyret eller
fylkesgruppekoordinatoren ber deg om å dele (infopakker, utlysninger o.l.).
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5. ... hjelpe dine fylkeslag fremover.
Derfor må du...
a. ... oppdatere dokumentet “Fylkesgjøreliste” i forbindelse med hvert sentralstyremøte
og sørge for at fylkene dine er á jour med dokumentet.
b. ... utfordre og hjelpe dine fylkeslag til å bli bedre.
c. ... oppfordre og legge til rette for et sterkt medlemstilbud i fylkeslagene.
d. ... oppfordre fylkeslagene til å avholde og delta på politiske arrangementer, som for
eksempel interne eller eksterne skoleringer, politiske debatter eller arrangementer for
politikkutvikling. Om nødvendig kan du hjelpe fylkeslaget med å arrangere disse.
e. ... utfordre og hjelpe fylkeslagene med medieutspill og med å sette dagsordenen i
sine fylker.
f. ... delta på arbeidsmøter i fylkesgruppa og spørre fylkesgruppekoordinatoren eller
generalsekretær om hjelp ved behov.
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