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Møtedato: 31. oktober 
Møtested: Hausmannsgate 19 
Møtetid: 18:00-21:00 
 

Saksliste  

122 Godkjenning av innkalling V 
  
123 Valg av ordstyrer og referent  V 
Innstilling:  Ingvild Kessel, ordstyrer  

Eivind Kristiansen, referent  
  
124 Vedtaksprotokoll  O 
v/ Balder Bryn Morsund, arbeidsutvalgsmedlem  
  
125 Orienteringsrunde O 
Hvilke prosjekter jobber du med?  
Hvilke eksterne aktører har du hatt politisk kontakt med?  
  
126 Fylkenes runde D 
Hva er status for fylkeslaget i FLO-gjørelista?  
Hva trenger du hjelp til i fylket?  
  
127 Forretningsorden GULM V 
v/ Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær  
  
128 Dagsorden GULM V 
v/ Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær  
  
129 Refusjon av uintendert utlegg V 
v/ Guri Barka Martins, arbeidsutvalgsmedlem  
  
130 Behov for AU-18-17 D 
v/ Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær  

 
 
Deretter møtekritikk 
 
O er orienteringssaker 
D er debattsaker 
V er vedtakssaker  

Til Arbeidsutvalget 
Kopi Landsstyret 
Dato 24. oktober 2017 
Fra Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19KwJpAoGdpdxCN116jWqbBHvuC2xcvgiC8XwDvy84mg/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1knN6yYxP_msvkwq2hYelIcwYek2lX_EzuYN0jr_EUU8/edit#gid=353482781
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Til Arbeidsutvalget 1 

Kopi Landsstyret 2 

Fra  Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 3 

Dato 27.10.2017 4 

Saksnr. AU-17-17-127 5 

 6 

Bakgrunn  7 

På landsmøtet skal møteregler for møtet godkjennes og anvendes, i tråd med 8 

vedtektsparagraf § 5.5.  9 

 10 

Vedtektene regulerer ikke hvilket organ som eventuelt skal innstille på forretningsorden. 11 

Arbeidsutvalget er derfor satt til å innstille på forretningsorden for å sørge for noe 12 

ryggdekning i organisasjonen. 13 

 14 

Drøfting 15 

Møtereglene som ligger vedlagt er i stor grad de samme som er blitt brukt i forbindelse med 16 

landsstyremøter. De eneste endringene som er foreslått er følgende: 17 

 18 

Legge ved til § 4: 19 

 20 

«For å få innvilget stemmerett må landsmøterepresentantene ha betalt medlemskontingenten 21 

for inneværende år.» 22 

 23 

Og ved § 7: 24 

 25 

 «Ordstyrerne skal i utgangspunktet legge opp til én pause i timen.» 26 

 27 

Det siste tar utgangspunkt i en tilbakemelding som ble gitt av en av fjorårets ordstyrere. 28 

 29 

Forslag til vedtak 30 

F1: Arbeidsutvalget innstiller på møtereglene slik de foreligger under. 31 

 32 

 33 

Med vennlig hilsen 34 

 35 

Isa Maline Alstadius Isene 36 

Generalsekretær 37 

 38 

Oslo, 27. oktober 2017 39 

 40 

 41 

Vedlegg: 1 - Møteregler  42 
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Generelt 43 

§ 1 - Formalia  44 

Møtereglene regulerer landsmøtet. Møtereglene er underlagt vedtektene. 45 

 46 

Møtereglene vedtas med alminnelig flertall. Møtereglene kan endres i løpet av møtet med 2/3-47 

flertall.  Landsmøtet kan vedta en dagsorden. Dagsorden regulerer rekkefølge og omtrentlig 48 

tidsbruk for saksbehandlingen på landsmøtet. Dagsorden vedtas med alminnelig flertall, og kan 49 

endres med alminnelig flertall. 50 

 51 

§ 2 - Opptreden på landsmøtet 52 

Representantene skal opptre med respekt for hverandre og landsmøtet, på en måte som best 53 

mulig bidrar til at landsmøtet fatter avgjørelser på en saklig og korrekt måte.  54 

 55 

Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales av ordstyrerne, og ved gjentatte eller grove 56 

tilfeller skal taleren beordres ned fra talerstolen. Utilbørlig påvirkning av salen (jubling, buing, 57 

plakater, signaler, klapping osv) er forbudt.  58 

 59 

Ved grove tilfeller skal representanten som utfører dette bortvises fra salen.  60 

 61 

Representasjon  62 

§ 3 - Permisjon og tilstedeværelse  63 

Delegater og observatører på landsmøtet skal befinne seg i salen så lenge møtet er satt. Dersom 64 

noen må forlate landsmøtet, må de søke om permisjon.  65 

 66 

§ 4 - Representanter 67 

Landsmøtet består av arbeidsutvalget, landsstyret og 128 fylkesdelegater, samt 2 delegater fra 68 

Grønne Studenter. For å få innvilget stemmerett må landsmøterepresentantene ha betalt 69 

medlemskontingenten for inneværende år. 70 

 71 

Kontrollkomiteen, valgkomiteen og internasjonalt utvalg har tale- og forslagsrett på møtet.  72 

 73 

§ 5 - Andre gjester 74 

Alle som ønsker det kan overvære landsmøtet fra anviste plasser som gjester. Gjester kan 75 

individuelt innvilges tale- og forslagsrett med alminnelig flertall.  76 

 77 

§ 6 - Lukkede dører 78 

Landsmøtet kan ved alminnelig flertall vedta å holde møtet for lukkede dører. Et slikt vedtak 79 

medfører at kun delegater og observatører har anledning til å overvære landsmøtet.  80 

 81 

Saksgang og konstituering 82 

§ 7 - Ordstyrernes fullmakter 83 

Ordstyrerne kan foreslå tilpassinger til dagsorden, møtereglene, taletid, voteringsorden o.l. for å 84 

sikre en forsvarlig demokratisk behandling av landsmøtets saker. Ordstyrerne skal påtale 85 

upassende oppførsel på landsmøtet. 86 

 87 
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Ordstyrerne skal i utgangspunktet legge opp til én pause i timen. Endringer som innebærer at 88 

rekkefølgen på saker endres eller at en sak flyttes til en annen dag enn den vedtatte dagsorden 89 

skal voteres over. 90 

 91 

Ordstyrerne gis fullmakt til å endre på voteringsorden i alle saker.  92 

 93 

§ 9 - Redaksjonskomitéen 94 

Landsmøtet velger en redaksjonskomité. Redaksjonskomitéen skal sammenstille innkomne forslag 95 

og innstille på voteringsorden. Redaksjonskomitéen kan også samordne forslag, foreslå bedre 96 

ordlyd og innstille på endringer som ikke er meningsbærende. 97 

 98 

§ 10 - Referenter og protokoll  99 

Det velges minst en referent til å føre landsmøtets protokoll. Det skal til enhver tid være en 100 

referent som fører protokollen. Protokollen skal inneholde hvilke saker som blir behandlet, alle 101 

forslag og alle voteringer.  102 

 103 

Der det blir tatt opptelling skal stemmetallene føres i protokollen, unntatt ved personvalg. Dersom 104 

alle kandidatene samtykker, kan stemmetallene fra et personvalg føres i protokollen. Kandidatene 105 

har til enhver tid innsyn i stemmetallene. 106 

 107 

Debatter  108 

§ 11 - Innlegg  109 

Delegater og observatører ber om ordet til innlegg ved å rekke opp hånden. Innlegg er normalt tre 110 

minutter, men landsmøtet kan vedta kortere taletid. Det åpnes ikke for replikk før strek er satt i 111 

den aktuelle debatten. Etter at strek er satt åpnes det for én replikk per innlegg, i tillegg til 112 

svarreplikk. Replikken skal brukes til å være til å være uenig med momenter presentert i innlegget. 113 

Taletid for replikk er ett minutt. 114 

 115 

Ordstyrer tegner talelisten slik at annet hvert innlegg går til forskjellige kjønn når flere tegner seg 116 

samtidig. Ordstyrer skal prioritere førstegangstalende. 117 

 118 

§ 12 - Saksinnledninger 119 

Til hver sak gis det anledning til en innledning fra saksforbereder på inntil 10 minutter, med 120 

mindre noe annet er bestemt i dagsorden. Det gis ikke anledning til replikker til innledningen.  121 

 122 

§ 13 - Strek og strykning av taleliste 123 

Landsmøtet kan vedta å sette strek for debatten med simpelt flertall. Etter at det er satt strek, kan 124 

det ikke tegnes flere innlegg. Streken kan oppheves med 2/3-flertall.  125 

Landsmøtet kan med 2/3-flertall vedta å avslutte debatten øyeblikkelig, og stryke talelisten.  126 

 127 

§ 14 - Voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger, oppklarende spørsmål 128 

Representantene ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning og 129 

oppklarende spørsmål ved å rekke opp hånden og legge den andre hånden over. 130 

 131 

Ordstyrer kan bestemme at representanter som ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, 132 

dagsorden, saksopplysning og oppklarende spørsmål først skal legge frem innlegget sitt til 133 

ordstyrerbordet. 134 

 135 

Representanter får ikke ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning eller 136 

oppklarende spørsmål for å oppklare intensjonen i eller fremsette et forslag. 137 

 138 
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§ 15 - Frister 139 

Frist for innlevering av endringsforslag settes når strek er satt for den aktuelle. 140 

 141 

§ 16 - Forslagenes utforming 142 

Alle forslag skal fremmes digitalt gjennom skjemaet i denne linken. Forslagsstiller skal underskrive 143 

forslaget med navn og tilhørende fylke.  144 

 145 

Forslagsstiller oppfordres til å tegne seg til debatten for å fremme forslaget muntlig. 146 

 147 

§ 17 - Avstemninger 148 

Under avstemninger holdes dørene lukket. Ingen kan forlate eller komme inn i salen før 149 

stemmegivningen er avsluttet.  150 

 151 

Avstemninger foregår ved at hånden rekkes opp når ordstyrerne sier at det stemmes. Dersom 152 

minst en representant krever det, skal avstemningen foregå skriftlig. Et slikt krav kan overprøves 153 

av landsmøtet med 2/3-flertall.  154 

 155 

§ 18 - Valg  156 

Personvalg avholdes skriftlig dersom det er mer enn en kandidat til et verv, eller dersom en 157 

representant krever det. Personer som ønsker å opprettholde sitt kandidatur selv om de ikke er 158 

innstilt må annonsere dette før landsmøtet heves ved første møtedag. Taletiden for hver kandidat 159 

som stiller til verv er 3 minutter.  160 

 161 

Til verv hvor det kun skal velges en person følges følgende rutine:  162 

1. Valgkomitéen presenterer sin innstilling.  163 

2. Den innstilte holder sin valgtale.  164 

3. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater.  165 

4. Dersom andre kandidater stiller til vervet:  166 

a. Hver kandidat utover den innstilte holder valgtale.  167 

b. Det gis anledning til 1 støttetale med 2 minutters taletid per kandidat.  168 

 169 

5. Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom noen krever det, skal det avholdes 170 

skriftlig valg. Ved skriftlig valg følges følgende rutine: 171 

a. Det deles ut stemmesedler til hver delegat som så fylles ut og samles inn. 172 

Opptellingen gjøres av tellekorpset. En representant for hver av kandidatene kan 173 

overvåke opptellingen.  174 

b. Dersom en kandidat har fått mer enn halvparten av stemmene, utenom 175 

forkastede og blanke stemmer, er kandidaten valgt.  176 

c. Dersom det ikke finnes en som har mer enn halvparten av stemmene, tas 177 

kandidaten med færrest stemmer ut av valget og man fortsetter fra steg 5a.  178 

 179 

6. Dersom det ikke avholdes skriftlig valg, er den innstilte valgt ved akklamasjon. 180 

 181 

Diverse  182 

§ 19 - Berusede personer  183 

Berusede personer vises bort ifra landsmøtet. Dette er gjeldende fram til møtet heves 184 

søndag.  185 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFv_F8t9LNRMCaFmmt8KBT-NtkgC3IruR2thzJEHhYtLEy1Q/viewform
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Til Arbeidsutvalget 186 

Kopi Landsstyret 187 

Fra  Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 188 

Dato 27.10.2017 189 

Saksnr. AU-17-17-128 190 

 191 

Bakgrunn  192 

På landsmøtet skal dagsorden for møtet godkjennes og anvendes, i tråd med 193 

vedtektsparagraf § 5.5.  194 

 195 

Vedtektene regulerer ikke hvilket organ som eventuelt skal innstille på dagsorden. 196 

Arbeidsutvalget er derfor satt til å innstille på dagsorden for å sørge for noe ryggdekning 197 

i organisasjonen. 198 

 199 

Drøfting 200 

Det er ikke tilfeldig hvordan dagsorden er satt opp. Jeg skal her forsøke å redegjøre for hvorfor 201 

sakene er plassert som de er plassert. I tillegg har jeg lagt opp noen fargekoder, slik at 202 

arbeidsutvalget kan å holde oversikt over hvilke muligheter og begrensninger det er til å flytte på 203 

ulike saker. 204 

 205 

Blått er saker med eksterne aktører som allerede er booket. Disse sakene kan det 206 

derfor være vanskelig å flytte på. 207 

Rosa er saker som det er vedtektsfestet at vi skal behandle. Disse sakene skiller 208 

seg derfor fra de andre, fordi de ikke kan droppes fra møtet.  209 

Grønt er saker som det er mulig å endre på. 210 

 211 

Fredag 212 

 213 

17:00 Ankomst og innsjekk 

17:30 Velkomst v/ generalsekretær 

17:35 Velkomst v/ talspersonene 

18:00 Hilsningstaler fra MDG 

18:30 Bli-kjent-leker 

19:30 Middag m/ kåring av vervevinnere 

20:30 Formøter 

22:00 Filmvisning 

23:00 Leggetid 



7 
 

 214 

Det er satt opp at landsmøtet møtes kl 17:00. Dette tidspunktet kan ikke skje tidligere, ettersom 215 

vi i AU først for tilgang på skolen kl 16:00. 216 

 217 

Hilsningstaler fra MDG er bekreftet og satt opp til kl 18:00. 218 

 219 

Lørdag 220 

 221 

08:00 Frokost 

09:00 Konstituering av møtet 

09:30 Årsberetninger 

10:00 Evaluering av valgkampen 

10:45 Godkjenning av regnskap 

11:00 Fysisk aktivitet 

12:15 Lunsj 

13:00 Hilsningstaler 

13:30 Politiske resolusjoner 

15:30 Snacks og pause 

16:00 Vedtektsendringsdebatt 

17:30 Valg 

20:00 Festmiddag 

20:30 Avskjedstaler 

21:00 Fest 

 222 

Konstituering av møtet på lørdag er satt opp til kl 09:00 og er bekreftet med ordstyrerne. 223 

I tråd med tidligere år er årsberetninger, evaluering av valgkampen og godkjenning av regnskap 224 

satt til å behandles først. Dette er fordi disse sakene skal gi den bakgrunnsinformasjonen som er 225 

nødvendig for å behandle hvordan aktiviteten i Grønn Ungdom skal gjøres fremover. 226 

 227 

Kl 13:30 er det satt opp politiske resolusjoner. Bakgrunnen for dette er at det skal være rom for 228 

redaksjonskomitéen å jobbe med endringsforslagene til disse natt til søndag. 229 

 230 

Vedtektsendringsdebatten har tidligere vært på søndag, men er nå lagt til lørdag. Dette er fordi 231 

endringer i vedtektene kan føre til endringer i arbeidsplanen som kan føre til endringer i 232 

budsjettet – og det er derfor disse sakene bør behandles i den rekkefølgen: 1) Vedtekter, 2) 233 

Arbeidsplan, 3) Budsjett. 234 

 235 

Valg har også tidligere vært på søndag, men er nå lagt til lørdag. Dette er fordi det tar lang tid å 236 

telle resultatet for GU-delegasjonen til MDGLM, og vi må vite hvem som er i arbeidsutvalget for å 237 

finne ut hvem som kan direktevelges til GU-delegasjonen på landsmøtet. 238 

Valget må derfor skje i følgende rekkefølge: Talspersoner og generalsekretær (dersom noen stiller 239 

til disse, men ikke blir valgt skal de ha mulighet til å stille til arbeidsutvalget), arbeidsutvalget 240 

(dersom noen stiller til disse, men ikke blir valgt skal de ha mulighet til å stille til internasjonal 241 
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utvalg, kontrollkomitéen, valgkomitéen eller inn i GU-delegasjonen). Den øvrige rekkefølgen på 242 

valg kan være mer tilfeldig. 243 

 244 

Søndag 245 

 246 

08:00 Frokost 

09:00 Arbeidsplan 2018 

11:00 Budsjett 2018 

11:30 Gjennomgang av redaksjonskomitéens innstilling 

12:00 Lunsj 

13:00 Votering 

15:30 Avslutning v/ talspersonene 

 247 

På søndagen skal redaksjonskomitéens innstilling på de politiske resolusjonene være på plass. For 248 

redaksjonskomitéens del burde arbeidsplanen og budsjettet også ideelt sett blitt behandlet på 249 

lørdagen. Saksbehandlers vurdering er at det krever mer å sette seg inn voteringen for de politiske 250 

resolusjonene, enn det gjør for arbeidsplanen og budsjettet, og at det på de øvrige sakene også er 251 

mer tungtveiende hensyn som gjør at de må behandles på lørdagen. 252 

 253 

Det gis mulighet til å gå gjennom redaksjonskomitéens innstilling gjennom egen halvtime og lunsj. 254 

Voteringen skjer etter lunsj, og er dermed det siste som skjer før møtet heves med avslutningen 255 

av de nyvalgte talspersonene. 256 

 257 

Saksbehandlers konklusjon 258 

Dagsorden under er ganske gjennomtenkt.  259 

 260 

Når arbeidsutvalget nå skal behandle den, er det i håp om at debatten blir av en mer politisk art 261 

rundt hva som er fornuftig rekkefølge på sakene, og mindre rundt den praktiske gjennomføringen 262 

av landsmøtet. 263 

 264 

Forslag til vedtak 265 

F1: Arbeidsutvalget innstiller på dagsorden slik den foreligger under. 266 

 267 

 268 

Med vennlig hilsen 269 

 270 

Isa Maline Alstadius Isene 271 

Generalsekretær 272 

 273 

Oslo, 27. oktober 2017 274 

 275 

 276 

Vedlegg: 1 – Dagsorden til GULM 277 
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fredag 
 

lørdag 
 

søndag   
08:00 Frokost 08:00 Frokost 

  
09:00 Konstituering av møtet 09:00 Arbeidsplan 2018 

  
09:30 Årsberetninger 11:00 Budsjett 2018 

  
10:00 Evaluering av 

valgkampen 
11:30 Gjennomgang av 

redaksjonskomitéens 
innstilling 

  
10:45 Godkjenning av 

regnskap 
12:00 Lunsj 

  
11:00 Fysisk aktivitet/tur? 13:00 Votering 

17:00 Ankomst og 
innsjekk 

12:15 Lunsj 15:30 Avslutning v/ 
talspersonene 

17:30 Velkomst v/ 
generalsekretær 

13:00 Hilsningstaler 
  

17:35 Velkomst v/ 
talspersonene 

13:30 Politiske resolusjoner 
  

18:00 Hilsningstaler fra 
MDG 

15:30 Snacks og pause 
  

18:30 Bli-kjent-leker 16:00 Vedtektsendringsdebatt 
  

19:30 Middag m/ kåring 
av vervevinnere 

17:30 Valg 
  

20:30 Formøter 20:00 Festmiddag 
  

22:00 Filmvisning 20:30 Avskjedstaler 
  

23:00 Legggetid 21:00 Fest 
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Generalsekretær 
 
 
 
 
 
 
Til Arbeidsutvalget 278 

Kopi Landsstyret 279 

Fra Guri Barka Martins, arbeidsutvalgsmedlem 280 

Dato 26.10.2017 281 

Saksnr. AU-17-17-129 282 

 283 

284 

Bakgrunn 
I den korte valgkampen brukte Grønn Ungdom nesten 13000kr på reklame på Facebook 285 

og Instagram. Brorparten av denne reklamen ble satt opp og godkjent av SoMe-286 

koordinator. I løpet av LS-helga ble jeg oppmerksom på en reklamepost på Instagram 287 

som ikke var betalt fra GU-kortet - slik det vanligvis blir, men fra mitt eget bankkort. 288 

Beløpet var på til sammen 500kr, og er mye penger i en students økonomi, spesielt når 289 

man tar fri fra deltidsjobben en måned for å drive valgkamp. Jeg ønsker derfor at AU skal 290 

vurdere hvor vidt jeg kan få disse pengene refundert. 291 

 292 

Drøfting  293 

Reklamen kostet 500kr, og ble trukket i to omganger: 394,74 kr den 06.09. og 105,26 kr 294 

den 30.09. Jeg mottok ikke noen mail fra Facebook med kvittering, slik man i 295 

utgangspunktet pleier (man må inn i Business Manager for å finne dem). Trekket fra 296 

30.09. er alt refundert. 297 

 298 

Man har refusjonsordninger i en organisasjon fordi en ønsker at aktive medlemmer skal 299 

kunne delta uavhengig av sin økonomiske situasjon. Refusjonsordningene bør derfor gi 300 

aktive medlemmer en rimelig mulighet til å bli kompensert for økonomiske tap. Fristen til 301 

å søke refusjon innen én måned gir rimelig mulighet for medlemmet til å bli kompensert, 302 

samtidig som at det sikrer en viss økonomisk forutsigbarhet for økonomiansvarlig. 303 

 304 

I dette tilfellet var det ikke snakk om et ordinært utlegg, men om en glipp. Når man 305 

gjennomfører et ordinært utlegg i GU-sammenheng, er det rimelig å forvente at man er 306 

bevisst på og husker utlegget, og at man selv tar ansvar for å søke refusjon innen satte 307 

frister. Når det skjer en glipp oppdages den nødvendigvis ikke før fristen er gått ut, og 308 

det kan være rimelig å være litt mer fleksibel. 309 

 310 

I økonomiske retningslinjer à 2017 står det følgende ”3.7 Refusjon med bilag skal sendes 311 

inn til sekretariatet innen én måned etter det aktuelle arrangementets slutt.”. Da jeg 312 

oppdaget feilen som var skjedd, var det altså over en måned siden utlegget. Nå har vi 313 

nettopp vedtatt nye økonomiske retningslinjer, men i de som gjaldt på tidspunktet da 314 

utlegget skjedde, fantes det ikke en eksplisitt frist for å levere utlegg som ikke var 315 

reiserefusjon.  316 

 317 
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Økonomiske retningslinjer vedtas av landsstyret, og er nylig revidert. AU og 318 

generalsekretær har særskilt ansvar for at organisasjonen følge økonomiske 319 

retningslinjer, og man bør diskutere hvor vidt en refusjon av dette utlegget er i strid med 320 

det. Vil dette være å overstyre et LS-vedtak, eller er det måten vi til nå har tolket punkt 321 

3.7 som blir revurdert?  322 

 323 

Saksbehandlers konklusjon  324 

Jeg mener at man - ved å ikke refundere dette utlegget - tolker økonomiske 325 

retningslinjer uforholdsmessig strengt. For det første skjedde det som følge av en glipp. 326 

For det andre er det også verdt å presisere at vi fortsatt er i inneværende regnskapsår 327 

(det har bare gått to måneder siden det skjedde), og det er fortsatt en god del penger 328 

igjen på kommunikasjonsbudsjettet. 329 

 330 

Jeg er av den oppfatning at både AU og generalsekretær er svært vare sitt ansvar når det 331 

kommer til økonomiske retningslinjer. En refusjon av dette utlegget bryter ikke med dem 332 

på en måte som gjør at man overstyrer LS-vedtak eller trenger videre behandling fra KK. 333 

 334 

Forslag til vedtak  335 

F1: Grønn Ungdom refunderer Guri Barka Martins utlegg for instagrampromotering på  336 

394,74 kr av 06.09.17. 337 

  338 

  339 

Med vennlig hilsen 340 

  341 

 342 

Guri Barka Martins 343 

Arbeidsutvalgsmedlem 344 

 345 

Oslo, 26.10.17  346 



12 
 

 
 
 
 
 
 
 
Til Arbeidsutvalget 347 

Kopi Landsstyret 348 

Fra  Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 349 

Dato 27.10.2017 350 

Saksnr. AU-17-17-130 351 

 352 

Bakgrunn  353 

Perioden for arbeidsutvalget 2017 nærmer seg slutten, og vi har fulgt årshjulet vedtatt 354 

på AU-1-17. Sakspapirene til landsmøtet sendes ut 3. november og det stilles derfor 355 

spørsmål rundt hvorvidt vi skal ha et siste arbeidsutvalgsmøte i november eller ikke. 356 

 357 

Drøfting 358 

Det er ingen saker, så vidt saksbehandler kan se, som krever at vi skal ha et 359 

arbeidsutvalgsmøte 14. november. Det som skal skje i november er landsmøtet, og 360 

forberedelse til dette skjer løpende. Gjennomgang av internprogrammet til landsmøtet er 361 

satt til å gjennomgås på fredagmorgen før landsmøtet, når alt er på plass. 362 

 363 

Saksbehandlers konklusjon 364 

Saksbehandler mener at dette møtet i utgangspunktet kan utgå, med mindre det er noen 365 

hastesaker som meldes opp som det er vanskelig å forutse på dette tidspunktet. 366 

 367 

Punkter til diskusjon 368 

• Skal arbeidsutvalget bruke tid på å ha et møte bare for å møtes? 369 

 370 

 371 

 372 

Med vennlig hilsen 373 

 374 

Isa Maline Alstadius Isene 375 

Generalsekretær 376 

 377 

Oslo, 27. oktober 2017 378 

https://drive.google.com/file/d/0B0GEXqVJjyucZ2dlc0NOUElQaUU/view

