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Møtedato: 2.-4. juni 2017
Møtetid: 18:00 fredag-16:00 søndag 
Møtested: Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, Oslo 
 

Praktisk informasjon 
Politisk fravær 
Dersom du er elev på videregående skole og går glipp av undervisning på grunn av 
landsstyremøtet, kan du få bekreftelse på gyldig politisk fravær ved å fylle ut dette 
skjema. 
 
Dekking av reise 
Grønn Ungdom dekker billigste og mest miljøvennlige reisevei som overstiger kr 300. 
Flyreiser dekkes kun dersom alternative transportmidler vil ta lenger enn 10 timer og 
dette ikke innebærer reise om natten. I grensetilfeller der flyreise er nødvendig for å få 
deltatt på hele arrangementet og være tilbake på jobb/skole i tide, må deltager kontakte 
generalsekretær. 
 
Refusjonsskjema med bilag sendes til gu@gronnungdom.no innen én måned etter det 
aktuelle arrangementets slutt. 
 
Reiser dekkes kun dersom den aktuelle deltager overværer hele arrangementet. Ved 
uforutsette hendelser utenfor deltagers kontroll må dette dokumenteres. 
 
For mer informasjon om dekking av reise, se Grønn Ungdoms økonomiske retningslinjer. 
 
Overnatting 
Under påmelding kan du be om at Grønn Ungdom ordner overnatting for deg. 
Overnattingssted blir da på partikontoret i Hausmannsgate 19. Dere må ta med dere 
liggeunderlag og sovepose. Det er dusj på kontoret. Det vil være en sovende nattevakt fra 
Grønn Ungdoms arbeidsutvalg både natt til lørdag og natt til søndag. 
 
Mat 
Grønn Ungdom serverer alle måltider innenfor møtetiden. Maten er vegetarisk/vegansk. 
Den tilpasses allergikere dersom det meldes fra om på forhånd. 
 
Møtested 
Frivillighetshuset ligger i Kolstadgata 1, rett ved Tøyen t-banestasjon. Samtlige 
østgående t-baner stopper på Tøyen. 

Til Landsstyret 
Kopi MDGs sentralsstyre 
Dato 12. mai 2017 
Fra Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 

http://politiskfravær.no/
https://drive.google.com/file/d/0B0GEXqVJjyucbzJmUHRsWm1nTUU/view?usp=sharing
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2012/03/%C3%98konomiske-retningslinjer-2.pdf
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Møtekonstituering 

020 Valg av ordstyrer og referent        V 
 
021 Godkjenning av innkalling       V 
   
022 Godkjenning av forretningsorden (s. 5)     V 
 
023 Godkjenning av dagsorden (s. 9)      V 
 
024 Valg av redaksjonskomité       V 
 

Beretningssaker 

025 Fylkenes runde        O 
 
026 Arbeidsutvalgets beretning       O 
 
027 Økonomisk beretning        O 
 
028 Internasjonalt utvalgs beretning      O 
 
029 Beretningsdebatt        D 
 

Behandlingssaker 

030 Budsjettrevisjon (s. 10)       V 
v/ Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
 
031 Sette inn tiltak for å forebygge overgrep mot barn (s. 17)   V 
v/ Grønn Ungdom Hordaland 
 
032 Like vilkår for alle (s. 19)       V 
v/ Grønn Ungdom Nordland 
 
033 Plan for innbetaling av medlemskontingenter (s. 21)    V 
v/ Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
 
034 Status arbeidsplan        O 
v/ Balder Bryn Morsund, arbeidsutvalgsmedlem 
 
035 Økonomien til GU etter valget (s. 24)      D 
v/ Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
 
036 Evaluering av regionseminarene      D 
v/ Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
 
037 Orientering om valgkampen       O 
v/ Andrea Søgnen Tveit, valgkampkoordinator 
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Deretter møtekritikk 
 
O er orienteringssaker 
D er debattsaker 
V er vedtakssaker  



5 
 

Generelt 1 

§ 1 - Formalia  2 

Møtereglene regulerer landsstyremøtene. Møtereglene er underlagt vedtektene og etiske 3 

retningslinjer. Dersom det er uoverensstemmelser mellom møtereglene og vedtektene, er 4 

vedtektene styrende.  5 

 6 

Møtereglene vedtas med alminnelig flertall. Møtereglene kan endres med 2/3-flertall.  7 

Landsstyret kan vedta en dagsorden. Dagsorden regulerer rekkefølge og omtrentlig tidsbruk for 8 

saksbehandlingen på landsstyremøtet. Dagsorden vedtas med alminnelig flertall, og kan endres 9 

med alminnelig flertall. 10 

 11 

§ 2 - Opptreden på landsstyremøtet 12 

Representantene skal opptre med respekt for hverandre og landsstyremøtet, på en måte som best 13 

mulig bidrar til at landsstyremøtet fatter avgjørelser på en saklig og korrekt måte.  14 

 15 

Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales av ordstyrerne, og ved gjentatte eller grove 16 

tilfeller skal taleren beordres ned fra talerstolen. Utilbørlig påvirkning av salen (jubling, buing, 17 

plakater, signaler, klapping osv.) er forbudt.  18 

 19 

Ved grove tilfeller skal representanten som utfører dette bortvises fra salen.  20 

 21 

Representasjon  22 

§ 3 - Permisjon og tilstedeværelse  23 

Delegater og observatører på landsstyremøtet skal befinne seg i salen så lenge møtet er satt. 24 

Dersom noen må forlate landsstyremøtet, må de søke om permisjon.  25 

 26 

§ 4 - Representanter 27 

Landsstyret består av de nasjonale talspersonene og fylkesrepresentanter valgt ved fylkeslagets 28 

årsmøte. Landsstyrerepresentanter er fylkets leder, med nestleder som vara, eller én av 29 

talspersonene, med den andre talspersonen som vara, der fylkesstyret ikke har vedtatt noe annet. 30 

Hvert fylkeslag kan i tillegg sende en observatør. Observatører og hele arbeidsutvalget har tale - 31 

og forslagsrett. 32 

 33 

§ 5 - Andre gjester 34 

Alle som ønsker det kan overvære landsstyremøtet fra anviste plasser som gjester. 35 

 36 

Gjester kan individuelt innvilges tale- og forslagsrett med alminnelig flertall.  37 

 38 

§ 6 - Lukkede dører 39 

Landsstyret kan ved alminnelig flertall vedta å holde møtet for lukkede dører. Et slikt vedtak 40 

medfører at kun delegater og observatører har anledning til å overvære landsstyremøtet.  41 

 42 

Saksgang og konstituering  43 

§ 7 - Oppstart av møtet 44 

Landsstyret velger ordstyrere og referenter etter innstilling fra arbeidsutvalget. Deretter 45 

behandles forretningsorden og dagsorden. Etter dette følger landsstyrets dagsorden.  46 
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 47 

§ 8 - Ordstyrernes fullmakter 48 

Ordstyrerne skal foreslå tilpassinger til dagsorden, møtereglene, taletid, voteringsorden o.l. for å 49 

sikre en forsvarlig demokratisk behandling av landsstyremøtets saker. Ordstyrerne skal påtale 50 

upassende oppførsel på landsstyremøtet. 51 

 52 

Ordstyrerne gis fullmakt til å foreta mindre endringer i dagsorden (tidsbruk på saker, pauser mm.), 53 

men skal i utgangspunktet legge opp til én pause i timen. Endringer som innebærer at rekkefølgen 54 

på saker endres eller at en sak flyttes til en annen dag enn den vedtatte dagsorden skal voteres 55 

over. 56 

 57 

Ordstyrerne gis fullmakt til å endre på voteringsorden i alle saker.  58 

 59 

§ 9 - Redaksjonskomitéen 60 

Landsstyret velger en redaksjonskomité. Redaksjonskomitéen skal sammenstille innkomne forslag 61 

og innstille på voteringsorden. Redaksjonskomitéen kan også samordne forslag, foreslå bedre 62 

ordlyd og innstille på endringer som ikke er meningsbærende. 63 

 64 

§ 10 - Referenter og protokoll  65 

Det velges minst en referent til å føre landsstyremøtets protokoll. Det skal til enhver tid være en 66 

referent som fører protokollen. Protokollen skal inneholde hvilke saker som blir behandlet, alle 67 

forslag og alle voteringer.  68 

 69 

Der det blir tatt opptelling skal stemmetallene føres i protokollen, unntatt ved personvalg. Dersom 70 

alle kandidatene samtykker, kan stemmetallene fra et personvalg føres i protokollen. Kandidatene 71 

har til enhver tid innsyn i stemmetallene. 72 

 73 

Debatter  74 

§ 11 - Innlegg  75 

Delegater og observatører ber om ordet til innlegg ved å rekke opp hånden. Innlegg er normalt tre 76 

minutter, men landsstyremøtet kan vedta kortere taletid. Det åpnes ikke for replikk før strek er 77 

satt i den aktuelle debatten. Etter at strek er satt åpnes det for én replikk per innlegg, i tillegg til 78 

svarreplikk. Replikken skal brukes til å være til å være uenig med momenter presentert i innlegget. 79 

Taletid for replikk er ett minutt. 80 

 81 

Ordstyrer tegner talelisten slik at annen hvert innlegg går til forskjellige kjønn når flere tegner seg 82 

samtidig. Ordstyrer skal prioritere førstegangstalende. 83 

 84 

§ 12 - Saksinnledninger 85 

Til hver sak gis det anledning til en innledning fra saksforbereder på inntil 10 minutter, med 86 

mindre noe annet er bestemt i dagsorden. Det gis ikke anledning til replikker til innledningen.  87 

 88 

§ 13 - Strek og strykning av taleliste 89 

Landsstyret kan vedta å sette strek for debatten med simpelt flertall. Etter at det er satt strek, kan 90 

det ikke tegnes flere innlegg. Streken kan oppheves med 2/3-flertall.  91 

Landsstyret kan med 2/3-flertall vedta å avslutte debatten øyeblikkelig, og stryke talelisten.  92 

 93 

§ 14 - Voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger 94 

Representantene ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden og saksopplysning ved 95 

å rekke opp hånden med en hånd over. 96 

 97 
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Ordstyrer kan bestemme at representanter som ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, 98 

dagsorden og saksopplysning først skal legge frem innlegget sitt til ordstyrerbordet.  99 

 100 

Representanter får ikke ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden eller saksopplysning for 101 

å oppklare intensjonen i eller fremsette et forslag. 102 

 103 

§ 15 - Frister 104 

Frist for innlevering av endringsforslag settes når strek er satt for debatten til den aktuelle saken. 105 

 106 

§ 16 - Forslagenes utforming 107 

Alle forslag skal fremmes digitalt gjennom skjemaet i denne linken. Forslagsstiller skal underskrive 108 

forslaget med navn og tilhørende fylke.  109 

 110 

Forslagsstiller oppfordres til å tegne seg til debatten for å fremme forslaget muntlig. 111 

 112 

§ 17 - Avstemninger 113 

Under avstemninger holdes dørene lukket. Ingen kan forlate eller komme inn i salen før 114 

stemmegivningen er avsluttet.  115 

 116 

Avstemninger foregår ved at hånden rekkes opp når ordstyrerne sier at det stemmes. Dersom 117 

minst en representant krever det, skal avstemningen foregå skriftlig. Et slikt krav kan overprøves 118 

av landsstyremøtet med 2/3-flertall.  119 

 120 

§ 18 - Valg  121 

Personvalg avholdes skriftlig dersom det er mer enn en kandidat til et verv, eller dersom en 122 

representant krever det. Personer som ønsker å opprettholde sitt kandidatur selv om de ikke er 123 

innstilt må annonsere dette før landsstyremøtet heves ved første møtedag. Taletiden for hver 124 

kandidat som stiller til verv er 3 minutter.  125 

 126 

Til verv hvor det kun skal velges en person følges følgende rutine:  127 

1. Valgkomitéen presenterer sin innstilling.  128 

2. Den innstilte holder sin valgtale.  129 

3. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater.  130 

4. Dersom andre kandidater stiller til vervet:  131 

a. Hver kandidat utover den innstilte holder valgtale.  132 

b. Det gis anledning til 1 støttetale med 2 minutters taletid per kandidat.  133 

 134 

5. Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom noen krever det, skal det avholdes 135 

skriftlig valg. Ved skriftlig valg følges følgende rutine: 136 

a. Det deles ut stemmesedler til hver delegat som så fylles ut og samles inn. 137 

Opptellingen gjøres av tellekorpset. En representant for hver av kandidatene kan 138 

overvåke opptellingen.  139 

b. Dersom en kandidat har fått mer enn halvparten av stemmene, utenom 140 

forkastede og blanke stemmer, er kandidaten valgt.  141 

c. Dersom det ikke finnes en som har mer enn halvparten av stemmene, tas 142 

kandidaten med færrest stemmer ut av valget og man fortsetter fra steg 5a.  143 

 144 

6. Dersom det ikke avholdes skriftlig valg, er den innstilte valgt ved akklamasjon. 145 

 146 

Diverse  147 

§ 19 - Berusede personer  148 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjJfFGTWlJqPMCoU6FvOfn74oQ0Sfgvo2Wlvx-EBr7ahyXGw/viewform
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Berusede personer vises bort ifra landsstyremøtet. Dette gjelder også personer som oppbevarer 149 

andre rusmidler enn de nevnt i tobakksloven, såfremt de ikke foreligger av medisinske grunner. 150 

Dette er gjeldende fram til møtet heves søndag. 151 
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fredag 02.06.17 lørdag 03.06.17 søndag 04.06.17   
08:00 Frokost 09:00 Frokost  

  
08:30 Budsjettrevisjon 09:30 Økonomien til GU etter 

valget  
  

09:15 Sak om forebygging av 
overgrep mot barn 

10:30 Votering 

  
10:00 Like vilkår for alle 11:15 Evaluering av 

regionseminarer 
  

10:45 Plan for innbetaling av 
medlemskontingenter 

12:15 Lunsj 

  
11:30 Status arbeidsplan 13:00 Valgkamp m/ 

materiellansering og 
lansering av nettsider 

  
12:00 Lunsj og pause 14:00 Debattskolering: 

Innvandring/integrering
/internasjonal solidaritet 

18:00 Ankomst og 
innsjekk m/middag 

14:00 Lansering av 
argumentasjonshefte 

16:00 Slutt 

19:00 Formøter 14:30 Debattskolering: 
Klima/arbeidsplasser 

 
 

20:00 Konstituering av 
møtet 

16:30 Matpause  
 

20:30 Beretningssaker- og 
debatt 

17:00 Debattskolering: 
Skole/utdanning 

 
 

22:00 Slutt for dagen 19:00 Middag  
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Til Landsstyret 152 

Kopi MDGs sentralstyre 153 

Fra  Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 154 

Dato 02.05.2017 155 

Saksnr. LS-2-17-030 156 

 157 

158 

Bakgrunn 159 

Budsjettet vedtatt på landsmøtet i november har vært retningsgivende for 160 

organisasjonens arbeid i snart et halvt år. Det er derfor på tide at landsstyret reviderer 161 

budsjettet i samsvar med dagens situasjon for Grønn Ungdom. 162 

 163 

Forslaget til revidert budsjett ligger under. Det er tegnet opp til å være lett å lese: gul 164 

bakgrunnfyll er tegnet opp på postene som er foreslått endret, grå bakgrunnsfyll er på 165 

poster som er av ulike årsaker ikke kan endres. Bunnlinja er farget rosa. 166 

 167 

Landsstyrets handlingsrom viser seg dermed å være ganske bredt. Det er mulig å endre 168 

på alt som ikke er farget i grått. Dersom du ønsker å gjøre endringer, bør du følge ekstra 169 

med på balansen i bunnlinja: Dette er beløpet vi ender opp med på slutten av året, 170 

dersom vi skulle følge budsjettet til punkt og prikke. 171 

 172 

Det kan også være greit å være vàr på regnskapet for 2016, da dette forteller oss mye 173 

om hva de ulike postene har kostet oss tidligere. 174 

 175 

Drøfting 176 

Valgkamp – vinn eller forsvinn? 177 

For Grønn Ungdom er valgresultatet økonomisk avgjørende for hva vi kan gjøre med 178 

organisasjonen videre. Når vi nå skal se på hvordan vi skal finansiere året videre, må vi 179 

derfor bestemme oss for en retning: 180 

 181 

Skal vi: 182 

1) Satse så mye som mulig på valgkampen i håp om å gjøre et så godt valg at 183 

organisasjonens økonomi holder seg stabil eller vokser? 184 

2) Spare på midlene i tilfelle vi gjør et dårlig valg og får mindre å rutte med i årene 185 

som kommer? 186 

 187 

Budsjettrevisjonen under legger opp til at vi går for det første alternativet. Dette er 188 

politisk motivert: Den grønne bevegelsen må fortsette å vokse nå, fordi den i tillegg til å 189 

være ideologisk og verdimessig motivert, også skal håndtere samfunnsmessige og 190 

klimatiske endringer som haster.  191 

 192 

Bunnlinja 193 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ofypx3CLu0uMm6lZm0yncCigrib_dwciyGTW_miKMqI/edit#gid=1015237736
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Før vi ser på de konkrete forslagene til endring, må vi se litt på bunnlinja. Bunnlinja er 194 

det som er nederst i budsjettet og som forteller oss hvilke tall vi til slutt har å forholde 195 

oss til. Det første som må legges merke til er inngående balanse. 196 

 197 

Den mest markante endringen fra det landsmøtevedtatte budsjettet er at vi har mye mer 198 

penger i inngående balanse enn det vi så for oss. Dette betyr at vi er i den heldige 199 

situasjonen at vi har mer å rutte med! Det betyr at selv om resultatet går i minus, kan vi 200 

plusse den med den inngående balansen – og da ser vi at vi likevel går i pluss. 201 

 202 

Vi må også se på gjelden vår, og trekke denne fra den endelige balansen. Gjelden i Grønn 203 

Ungdom er penger som har kommet inn på vegne av egne fylkeslag + restmidler fra 204 

Frifond organisasjon som skal betales tilbake til Landsrådet for Norges barne- og 205 

ungdomsorganisasjoner (LNU).  206 

 207 

Vi har dermed kr 593 658 å rutte med uansett, som kommer i tillegg til inntekter og 208 

utgifter. 209 

 210 

Inntekter 211 

Saksbehandler mener at vi i det opprinnelige budsjettet har en realistisk forventing til 212 

inntekter underveis i 2017. Det eneste forslaget til endring gjelder posten 213 

«Støtte/sponsor/gaver». Her var det opprinnelig lagt opp til en inntekt på kr 20 000. Det 214 

er saksbehandlers synspunkt at Grønn Ungdom ikke skal prioritere å bruke tid på 215 

fundraising og pengerulling i valgkampen. Dermed anses denne posten som urealistisk, 216 

og er redusert med kr 19 000. Dette basert på tidligere år der kr 1 000 er et beløp det er 217 

sannsynlig at vi får inn uten aktiv oppfordring. 218 

 219 

Utgifter 220 

Ettersom vi har mer å rutte med enn tidligere trodd, er det rom for å øke flere poster. 221 

Postene som er foreslått økt fra arbeidsutvalgets side er «Administrative 222 

poster/sekretariat», «Arbeidsutvalget», «Landsmøtet», «Landsstyret», «Sommerleir» og 223 

«Valgkamp». Til sammen utgjør forslagene til økning er sum på kr 180 000. Dersom dette 224 

vedas sammen med reduksjonen i inntekten fra «Støtte/sponsor/gaver» har blir det en 225 

forskjell på kr 161 000 fra det opprinnelige budsjettet. 226 

 227 

Administrative poster/sekretariat 228 

I 2016 landet denne posten på kr 108 663. Saksbehandler mener det er urealistisk å 229 

forvente at denne posten holder seg på kr 80 000, selv om det er å vente at ansettelsen 230 

av en økonomiansvarlig vil redusere revisorkostnaden noe. 231 

 232 

Arbeidsutvalget 233 

Posten til arbeidsutvalgets virksomhet foreslås økt med kr 10 000. Grunnen til at dette 234 

beløpet i utgangspunktet var lavere, var fordi mye av reisene til AU dekkes av 235 

valgkampsposten. Ikke desto mindre koster AUs aktivitet litt penger, særlig dersom man 236 

tenker seg en god gjennomføring av halvtårsevaluering og påtroppingshelg. 237 

 238 

Inngående balanse er den summen med penger vi har til rådighet etter endt regnskapsår.  

 

Resultatet er inntekter÷utgifter. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ofypx3CLu0uMm6lZm0yncCigrib_dwciyGTW_miKMqI/edit#gid=1015237736
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Landsmøtet 239 

Landsmøteposten gikk med kr 24 410 i minus i 2016. Denne kan altså med fordel økes. 240 

Likevel er det greit å merke seg at dette møtet finner sted etter valget. Et dårlig 241 

valgresultat vil altså trolig gå utover denne posten: Det er usannsynlig at vi kommer til å 242 

øke kvaliteten på landsmøtet vesentlig dersom vi vet at vi har mindre penger å rutte med 243 

i 2018 enn vi hadde i 2017. 244 

 245 

Landsstyret 246 

Vi skal ha tre landsstyremøter i løpet av 2017. Vi ser allerede at det kommer til å være 247 

utfordrende få denne posten til å gå opp. LS-1-17 kostet kr 5 387 mer enn det vi hadde 248 

budsjettert med. Med en økning til kr 80 000, kan landsstyremøtene framover koste i 249 

underkant av kr 27 000 per møte, som, ifølge saksbehandler, gir det rommet som 250 

behøves for et vellykket landsstyremøte. 251 

 252 

MDGLM-delegasjonen 253 

I det opprinnelige budsjettet er det budsjettert med kr 10 000 til MDGLM-delegasjonen. 254 

Denne posten skal dekke reiseutjevningen som blir sendt ut av MDG etter landsmøtet. 255 

Reiseutjevningen fra Miljøpartiet De Grønne ble på til sammen 13 920 for GU-256 

delegasjonen. I tillegg har delegasjonen selv bedt om å øke posten noe, slik at det er rom 257 

for møtemat og annet påfyll under selve landsmøte. 258 

 259 

Sommerleir 260 

Sommerleirposten er det alltid fint å øke. Med mer å rutte med kan vi få bedre innledere, 261 

bedre kulturinnslag - og mer motiverte medlemmer. Dette fører igjen til helt nødvendig 262 

motivasjonen til valgkamp. 263 

 264 

Valgkamp 265 

Denne posten er foreslått økt med kr 95 000 – og det er uten tvil her trykket bør ligge i 266 

2017. Valgkampbudsjettet som ble vedtatt i forbindelse med valgkampstrategien må 267 

dermed også revideres.  268 

 269 

Forslaget ligger vedlagt. I likhet med i «hovedbudsjettet» er foreslåtte endringer markert i 270 

gult og poster som ikke kan endres på fargelagt i grått.  271 

 272 

Postene som er foreslått økt er begge for kommunikasjonsarbeid. Det er 273 

arbeidsutvalgets vurdering at det er dette vi får mest igjen for, uten å måtte øke 274 

arbeidsinnsatsen vesentlig. Det er altså her vi får mest valuta for pengene, uten at det 275 

går markant over en annen begrenset ressurs: tid. 276 

 277 

I tillegg er inntektsposten for materiell foreslått redusert. Dette er rett og slett en glipp 278 

av arbeidsutvalgets side: I utarbeidelsen med materiell glemte vi å trekke fra 279 

inntektssiden og har dermed kun jobbet utifra budsjettposten på utgiftssiden. Ved å 280 

redusere inntektsposten, samt trekke fra noe i posten «buffer» redder vi oss likevel inn 281 

her. 282 

 283 

Arbeidsutvalgets konklusjon 284 

Det er arbeidsutvalgets konklusjon at vi er bedre rustet til å gå inn i valgkamp, samt 285 

holde ordinær drift, med budsjettet foreslått under. Det er likevel viktig å påpeke at det 286 

her er rom for andre endringer. Det går an å øke budsjettpostene mer og det går an å 287 

være uenig i de forslagene som er framlagt. Arbeidsutvalget ønsker likevel å påpeke at 288 

https://drive.google.com/file/d/0BzCFkdQga5O3b1JDb2JuMkV1MUk/view
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balansen bør ligge på rundt 400 000 kr for at vi skal kunne fortsette en forsvarlig drift av 289 

organisasjon også i 2018. 290 

 291 

Forslag til vedtak 292 

F1: Landsstyret vedtar det reviderte budsjett slik det foreligger.  293 

 294 

F2: Landsstyret vedtar det reviderte valgkampbudsjettet slik det foreligger.   295 

 296 

Vedlegg: 297 

1 – Regnskap 2016 298 

2 – Forslag til revidert budsjett til GULS-2-17 299 

3 – Forslag til revidert valgkampbudsjett til GULS-2-17 300 

 301 

 302 

Med vennlig hilsen 303 

 304 

Isa Maline Alstadius Isene, 305 

Generalsekretær 306 

 307 

 308 

Oslo, 25. april 2017 309 

  310 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ofypx3CLu0uMm6lZm0yncCigrib_dwciyGTW_miKMqI/edit#gid=1015237736
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Inntekter 
    

Medlemskontingent 30 000  30 000 8 100 Beregnet på 600 betalende medlemmer 

Overføring fra MDG 1 000 000  1 000 000 557 039 
 

Støtte/sponsor/gaver 20 000  1 000 25 
 

Offentlig støtte 200 000  200 000 56 397 
 

Tilskudd fra fylkeslagene 230 000  230 000 69 921 
 

Inntekter LM 40 000  40 000 
  

Inntekter sommerleir 50 000  50 000 13 795 
 

Frifond 220 000  220 000 
  

Momskompensasjon 120 000  120 000 
 

ca 20% av godkjent søknadsbeløp 

Inntekter materiell -  4 900 4 900 Salg av T-skjorter gjennom nettbutikken til 
MDG 2015-2016 

SUM 1 910 000  1 891 000 710 177 
 

     

Utgifter 
    

Administrative 
kostnader/sekretariat 

80 000  100 000 80 288 Brukeravgifter DnB, kontorrekvisita, 
medlemsavgift, kontrollkomitéen, revisor 

Nettsider 20 000  20 000 15 600 
 

Leie av lokaler MDG 52 000  52 000 
  

Arbeidsutvalget 30 000  40 000 5 197 Reiseutgifter utenom valgkamp, skolering, mat 
til AU-møter 

Landsmøtet 85 000  100 000 4 532 
 

Landsstyret 60 000  80 000 25 387 
 

GU-delegater til 
MDGLM 

10 000  15 000 13 920 Blir refundert av MDG. 

Skolering 28 500  28 500 
  

Internasjonalt Utvalg 10 000  10 000 5 620 
 

Sommerleir 180 000  200 000 15 500 
 

Verving 1 500  1 500 
  

Valgkamp 350 000  445 000 203 788 Vedtas i valgkampstrategien 

Frifond 220 000  220 000 
  

Lønn 795 000  795 000 249 479 750 000 til tillitsvalgte, 45 000 til 
økonomiansvarlig 
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SUM 1 922 000  2 107 000 619 311 
 

     

Resultat -12 000 −216 000 90 866 
 

Restmidler Frifond 
 

−20 087 −20 087 Restmidler fra foregående år som skal 
tilbakebetales til LNU. 

Gjeld fylkeslag 
 

−89 425 −89 425 
 

Inngående balanse 819 365  819 365 819 365 
 

Balanse 807 365  493 852 800 718 
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Budsjett 
2017 

Revidert budsjett Skyggeregnskap 

Inntekter 
   

Grønn Ungdom 350 000 445 000  

Inntekt materiell 60 000 10 000  

Sum inntekter 410 000 455 000  
    

Utgifter 
   

Materiell 100 000 150 000 158 203 

Reklame 20 000 50 000 9 121 

Skolevalg-støtte 10 000 10 000 2 662 

Lønnskostnad 120 000 120 000 15 000 

Reiser innad i fylkene 50 000 50 000 
 

Skolering 60 000 60 000 18 803 

Internasjonal assistanse 4 000 4 000 
 

Buffer 46 000 11 000 
 

Sum utgifter 410 000 455 000 203 788 
    

Resultat 0 0 
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Til Landsstyret 311 

Kopi MDGs sentralstyre 312 

Fra  Øyunn Stokkeland Kåset og Pauline Tomren, Grønn Ungdom Hordaland 313 

Dato 05.05.2017 314 

Saksnr. LS-2-17-031 315 

 316 

317 

318 

Bakgrunn  319 

I 2016 og 2017 har nedkjemping av overgrep mot born og overgrep generelt vore eit 320 

aktuelt tema for debatt i media. Per dags dato går dei fleste tiltak ut på straff og sanksjoner 321 

for overgriper dersom lovbrot blir oppdaga og det er tilstrekkeleg med bevis. Det er 322 

derimot lite som blir gjort for å førebygge seksuelle overgrep.  323 

 324 

Drøfting  325 

I Hanne Østli Jacobsen sin artikkel ”Alene i forbudte tanker”1 blir det vist til at det er knapt 326 

med forsking rundt barneovergripare, at opp til 1-3% av menn kan ha pedofile fantasiar, 327 

at 60% av psykologar og psykiatrar ikkje ønskjer å arbeide med pedofile2 samt at ein ikkje 328 

veit kva for behandling som gir best effekt.  329 

 330 

Det er ingen av dei psykologiske fakulteta ved dei norske universiteta som arbeidar med 331 

pedofili. Knut Hermstad, som har skreve doktorgradsavhandling om menn som har begått 332 

seksuelle overgrep meiner at det er erfarne sexologar som bør arbeide med å hjelpe dei 333 

står i fare for å gjennomføre overgrep mot born.  334 

 335 

For pedofile og andre som ønskjer hjelp for å hindre at dei gjennomfører overgrep, er det 336 

lite oversiktleg kva for tilbod dei kan nytte seg av. Noreg er det einaste landet i Norden 337 

som ikkje har eit behandlingstilbod med lav terskel som pedofile kan nytte seg av.3 I ei 338 

rekkje europeiske land har dei ulike former for hjelpetelefoner som ein meiner kan ha ein 339 

førebyggande effekt.   340 

 341 

Saksbehandlers konklusjon 342 

I dag manglar Noreg politikk som går på førebygging av overgrep. Vi meiner derfor at Grøn 343 

Ungdom bør fremme tiltak som arbeidar for å hindre seksuelle overgrep, og da spesielt 344 

                                                   
1 https://morgenbladet.no/samfunn/2015/alene_i_forbudte_tanker  
2 
https://helseforskning.etikkom.no/prosjekterirek/prosjektregister/prosjekt?p_document_id=271167&p_parent_id=273747
&_ikbLanguageCode=us  
3 http://www.vg.no/nyheter/kampen-mot-overgrepsfiler/norge-eneste-land-uten-hjelpetelefon-for-
pedofile/a/23894177/  

https://morgenbladet.no/samfunn/2015/alene_i_forbudte_tanker
https://helseforskning.etikkom.no/prosjekterirek/prosjektregister/prosjekt?p_document_id=271167&p_parent_id=273747&_ikbLanguageCode=us
https://helseforskning.etikkom.no/prosjekterirek/prosjektregister/prosjekt?p_document_id=271167&p_parent_id=273747&_ikbLanguageCode=us
http://www.vg.no/nyheter/kampen-mot-overgrepsfiler/norge-eneste-land-uten-hjelpetelefon-for-pedofile/a/23894177/
http://www.vg.no/nyheter/kampen-mot-overgrepsfiler/norge-eneste-land-uten-hjelpetelefon-for-pedofile/a/23894177/
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overgrep mot dei mest sårbare i samfunnet: barn. Det er spesielt innanfor psykisk 345 

heleteneste at det er potensiale for å sette inn tiltak.  346 

 347 

Forslag til vedtak 348 

F1: Landsstyret meiner at det må satsast på forsking av pedofile og andre med 349 

overgrepsfantasiar for å kunne gi eit best mogleg behandlingstilbod. 350 

 351 

F2: Landsstyret meiner at det bør opprettast eit tilbod med lav terskel, som blant anna 352 

hjelpetelefon, for dei som ønskjer hjelp for å hindre at dei forgrip seg på nokon seksuelt. 353 

 354 

F3: Landsstyret meiner at behandlingstilbodet til dei med overgrepsfantasiar styrkast og 355 

utvidast. 356 

 357 

 358 

Med vennlig hilsen 359 

 360 

Pauline Tomren 361 

Styremedlem Grønn Ungdom Hordaland 362 

 363 

Øyunn S. Kåset 364 

Leder Grønn Ungdom Hordaland 365 

  366 
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Til Landsstyret 367 

Kopi MDGs sentralstyre 368 

Fra  Christopher Hermansen, Grønn Ungdom Nordland 369 

Dato 12.05.2017 370 

Saksnr. LS-2-17-032 371 

 372 

373 

Bakgrunn 374 

Grunnen til at jeg sender dette til landsstyret er at vi trenger et vedtak politisk som viser 375 

at GU/MDG står på arbeidsfolk sin side og at vi er imot sosial dumping i arbeidslivet. Før 376 

jul var det votering på Stortinget hvor Rasmus har stemt imot et forslag som skulle sørge 377 

for like lønns- og arbeidsvilkår for alle som jobber på sjøen i norsk territorium. Dette 378 

skjedde fordi at vi ikke har per dags dato politikk som gir et standpunkt. 379 

 380 

Drøfting 381 

Se svar på mail fra Stortingsgruppen til saksbehandler: 382 

 383 

«Stortinget ber regjeringen utrede et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår 384 

for ansatte på fartøy i norske farvann og på norsk sokkel. 385 

 386 

MDG har ikke behandlet dette tidligere og har ikke et fastlåst standpunkt. Vi er åpne 387 

for å vurdere slike vilkår på norsk sokkel, men forslaget inkluderer norske farvann og vi 388 

ser at det utfordrer flaggstatsprinsippene, skaper utfordringer med EØS-avtalen og 389 

likebehandlingen av EØS-borgere. Det er vel grunnen til at de rødgrønne ikke gjorde 390 

noe med det i sin regjeringsperiode…» 391 

 392 

Er det rett at vi i Norge skal drive med sosial dumping mot sjøfolk fra andre land, er det 393 

rett at vi skal la rike velstående menn drive å spare penger på å ansette personell fra 394 

andre land, er det rett at selskaper som går med overskudd og jobber for å bli mer 395 

miljøvennlig og er med i å utvikle bedre teknologi, må tjene enda mer? 396 

 397 

På andre siden vil flere norske selskaper tjene godt på å benytte utenlandsk arbeidskraft, 398 

takket være ansettelsesbyråer som gjør at det er lovlig å drive slik, det har forsåvidt alltid 399 

vært lov på norsk sjøterritorium så lenge de seiler under et annet flagg. Så da er det jo 400 

perfekt for noen få å drive slik. 401 

 402 

Saksbehandlers konklusjon 403 

GU/MDG burde ha klart standpunkt om at vi ikke støtter sosial dumping og dermed 404 

ønske å utrede krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for ansatte på fartøy i norske 405 

farvann og på norsk sokkel. 406 

 407 
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Forslag til vedtak 408 

F1: Grønn Ungdom skal utvikle politikk innen arbeidsliv som skal sørge for standpunkt 409 

 410 

F2: Grønn Ungdom støtter forslaget om å utrede krav om norske lønns- og arbeidsvilkår 411 

for ansatte på fartøy i norske farvann og på norsk sokkel og skal legge press på MDG i 412 

saken 413 

 414 

Med vennlig hilsen 415 

Christopher B. Hermansen 416 

Sekretær Grønn Ungdom Nordland 417 

 418 

Nordland, 11.05.17  419 
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Til Landsstyret 420 

Kopi MDGs sentralstyre 421 

Fra  Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 422 

Dato 25.04.2017 423 

Saksnr. LS-2-17-033 424 

 425 

426 

427 

Bakgrunn 428 

Grønn Ungdom har gjennomgående slitt med å få medlemmer til å betale inn 429 

medlemskontingenten sin. Resultatet av dette er at vi i løpet av de siste to årene har hatt 430 

en stadig nedgang i antall medlemmer, til tross for at vi verver flere enn noen gang før.4 431 

 432 

Dette saksframlegget skal forsøke å tegne opp en plan for innbetaling av kontingenten, 433 

samt drøfte noen av mulighetene vi har for å få til dette. Planen er avhengig av at 434 

fylkeslagene forplikter seg til å kontakte sine respektive medlemmer og er derfor meldt 435 

opp til landsstyret.  436 

 437 

Drøfting 438 

Det er få personer som liker å få beskjed om at de må betale en regning. Det er derfor 439 

grunn til være påpasselig på at dette budskapet ikke skal oppfattes som enda mer 440 

negativt enn det allerede er. Hvilke verktøy, hvilke tidspunkt og hvordan purringen skal 441 

framstå bør være godt gjennomtenkt for å sikre at medlemmene faktisk får lyst til å ta 442 

steget å betale kontingenten.  443 

 444 

Grønn Ungdom har tidligere benyttet seg av primært tre metoder for å få inn 445 

medlemskontingent: 1) Purring per e-post, 2) Ringerunder og 3) Oppfordring til 446 

innbetaling gjennom sosiale medier. Under drøftes disse metodene og hvordan og om de 447 

kan brukes mer strategisk. 448 

 449 

Purring per e-post 450 

Den vanligste, mest nøytrale måten å få folk til å betale en regning på er ved å sende en 451 

faktura per e-post. Det er å anta at de fleste som ikke betaler kontingent ved første 452 

faktura i hovedsak har glemt det. Å sende en faktura nummer to etter en liten stund 453 

oppfattes nok bare som en påminnelse. Det er ved tredje, og fjerde, purring at vi får 454 

                                                   
4 Fra vedtektene: 

«Medlemmet må ha betalt kontingent for inneværende eller foregående år, og ikke aktivt meldt seg ut av 
organisasjonen.» 

https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2016/11/Gr%C3%B8nn-Ungdoms-vedtekter-20161.pdf
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tilbakemelding om at det er påtrengende. Da bør det stilles spørsmål ved om disse er 455 

hensiktsmessige og om vi ikke bør begynne å gå mer kreativt til verks. 456 

 457 

Ringerunder 458 

Både på eget initiativ og på initiativ fra nasjonalt hold har fylkeslag bedrevet ringerunder 459 

for å få innbetalt medlemskontingent. Dette er nok den mest effektive måten å nå 460 

medlemmer på, men krever mye av ressurser fra enkeltpersoner – spesielt med tanke på 461 

at aktiviteten er tidkrevende og ikke spesielt engasjerende. Saksbehandler mener at det 462 

verdt det, men at man bør begrense ringerundene til å skje på tidspunkt der 1) 463 

medlemmer er mer villige til å betale og 2) når fylkeslagene har best kapasitet til å utføre 464 

ringerundene. For å finne ut av dette har saksbehandling bedrevet med (mer eller 465 

mindre) kvalifisert gjetning.: 466 

 467 

1. Vi kan anta at medlemmer er mer villige til å betale kontingenten i det de synes 468 

at Grønn Ungdoms arbeid blir viktig (f.eks. rundt valgkamp) og/eller synlig (f.eks. 469 

rundt verveuker). 470 

 471 

2. Vi kan anta at medlemmer er mer villige til å betale kontingenten i perioder hvor 472 

de selv har mer penger til disposisjon. Når vi har en ung medlemsmasse kan vi 473 

anta at mange er studenter, og dermed trolig har mindre å rutte med i 474 

sommermånedene, enn i august/september og rett etter jul. 475 

 476 

3. Vi vet at våre fylkeslag har minst kapasitet rundt november/desember og 477 

mai/juni, fordi mange da konsentrerer seg om eksamen. Vi vet også at 478 

fylkeslagene har mest kapasitet rett etter årsmøte, når de har nytt styre og ofte 479 

ny motivasjon. 480 

 481 

Ut i fra dette kan vi tenke oss at ringerunder bør skje i april og september. I tillegg har 482 

arbeidsutvalget diskutert mulighet for å benytte SMS til oppfordring til betaling, i tillegg 483 

til fakturaer og ringefestivaler. 484 

 485 

Oppfordring på sosiale medier 486 

Vi har tidligere kjørt Facebook-videoer i november/desember for å oppfordre til 487 

innbetaling. Dette får ofte liten «reach» og det er usikkert hvorvidt det faktisk sørger for 488 

innbetaling av kontingent. På den annen side er dette en kreativ måte å snakke om 489 

innbetaling av kontingent på som kan nå de som ikke føler seg truffet av e-post.  490 

 491 

Det kan diskuteres hvorvidt vi skal bruke sosiale medier til internkommunikasjon i det 492 

hele tatt. I følge Grønn Ungdoms SoMe-strategi er det dessuten primært Instagram som 493 

skal brukes til interne saker. Det som likevel ikke benyttes ofte nok er å kjøre videoer og 494 

grafikker på Grønn Ungdom internkommunikasjon – for å treffe medlemmene våre helt 495 

konkret. En problemstilling her er at denne facebookgruppa først og fremst består av 496 

aktive medlemmer. Det er sannsynlig at mesteparten av disse allerede har betalt 497 

kontingent og at vi dermed ikke treffer etternølerne gjennom denne gruppa. 498 

 499 

Det er saksbehandlers mening av sosiale medier også kan brukes ved behov, men at 500 

dette bør begrense seg til absolutt behov. 501 

 502 

Saksbehandlers konklusjon 503 

Utifra drøftingen over har saksbehandler kommet fram til følgende forslag til plan for 504 

innbetaling av medlemskontingent:  505 
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Faktura sendes ut 1. gang Januar 
Faktura sendes ut 2. gang April 
Ringefestival fylkeslag 1. gang April 
Faktura sendes ut 3. gang August 
Ringefestival fylkeslag 2. gang September 
Faktura sendes ut 4. gang m/ 
SMS 

November 

Purring gjennom sosiale medier 
(Kun ved behov!) 

November-desember 

 
Denne planen er ment som en tidløs plan, uavhengig av valgår og hvordan dette er løst i 506 

2017. 507 

 508 

Forslag til vedtak 509 

F1: Landsstyret vedtar plan for innbetaling av medlemskontingent slik den foreligger. 510 

 511 

F2: Planen iverksettes fra og med august 2017. 512 

 513 

 514 

 515 

 516 

 517 

Med vennlig hilsen 518 

 519 

Isa Maline Alstadius Isene, 520 

Generalsekretær 521 

 522 

 523 

Oslo, 28. april 2017 524 

  525 
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Til Arbeidsutvalget 526 

Kopi Landsstyret 527 

Fra  Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 528 

Dato 11.05.2017 529 

Saksnr. LS-2-17-035 530 

 531 

532 

Bakgrunn 533 

I Grønn Ungdoms arbeidsplan for 2017 står følgende under kapittelet om økonomi: 534 

 535 

«Valget i 2017 vil være avgjørende for hvordan Grønn Ungdoms økonomi kommer til å 536 

se ut videre. Dersom vi gjør et godt valg, kommer vi til å få økt støtte. Konsekvensene 537 

av dette vil være et større regnskap og mulighet for et større sekretariat – og med 538 

dette profesjonalisering og utfordringer organisasjonen må forberedes på. Ved et 539 

valgresultat som er lavere enn i 2013, vil støtten reduseres. Da må organisasjonen ta 540 

et kraftig oppgjør med seg selv for å finne ut av hva som virkelig trengs av kostnader. 541 

Det tredje scenariet er at valgresultatet blir likt som i dag og at vi stiller liker sterkt 542 

økonomisk. (…) 543 

 544 

Grønn Ungdom skal: 545 

(….) 546 

-  forberede organisasjonen på tre ulike scenarioer etter valget. 547 

 548 

Under skal det de ulike økonomiske scenariene drøftes. Landsstyret bes merke seg at 549 

dette ikke er en vedtakssak, men en debattsak. Innspillene i debatten blir tatt med videre 550 

til utarbeidelse av forslag til budsjett til landsmøtet 2017. 551 

 552 

Drøfting 553 

Oppslutningen til Miljøpartiet De Grønne under valget 2017 kommer uten tvil til å 554 

påvirke de aller fleste inntektspostene våre. I prognosene tas det likevel kun 555 

utgangspunkt i den støtten som er direkte knyttet til stemmestøtte: Støtten fra 556 

Miljøpartiet De Grønne og partistøtten fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 557 

Disse utgjør 60% av inntektsgrunnlaget til Grønn Ungdom. 20% av dette utgjøres av 558 

partistøtten fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og 80% utgjøres av støtten 559 

fra Miljøpartiet De Grønne. 560 

 561 

Miljøpartiet De Grønne har allerede laget prognoser for ulike scenarier. Vi tar 562 

utgangspunkt i disse når vi regner ut summene Grønn Ungdom skal forvalte. Miljøpartiet 563 

De Grønnes prognoser tar utgangspunkt i worst case scenario på 2%, average case 564 

scenario på 3% og best case scenario på 4%.  565 

 566 

Vi forestiller oss dermed disse tallene: 567 

https://drive.google.com/file/d/0B0GEXqVJjyucc3MxNnh6a0ZuUnc/view?usp=sharing
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Støtte fra Miljøpartiet De Grønne 
Ved 2% oppslutning 538 845 kr 
Ved 3% oppslutning 1 183 559 kr 
Ved 4% oppslutning 1 452 981 kr 

 
Støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Ved 2% oppslutning 163 392 kr 
Ved 3% oppslutning 245 089 kr 
Ved 4% oppslutning 326 785 kr 

  
Eksempel budsjett 2018 568 

Under har vi tegnet opp et eksempel på budsjett for 2018 basert på disse prognosene. 569 

Eksempelet er hentet fra er forslaget til reviderte budsjett for 2017, bortsett fra at vi har 570 

fjernet posten «Valgkamp». 571 

 572 

Poster  2% 3% 4% 
Inntekter  

   

Medlemskontingent  30 000 30 000 30 000 

Overføring fra MDG  538 845 1 183 559 1 452 981 

Støtte/sponsor/gaver  1 000 1 000 1 000 

Offentlig støtte  163 392 245 089 326 785 

Tilskudd fra fylkeslagene  230 000 230 000 230 000 

Inntekter LM  40 000 40 000 40 000 

Inntekter sommerleir  50 000 50 000 50 000 

Frifond  220 000 220 000 220 000 

Momskompensasjon  120 000 120 000 120 000 

SUM  1 393 237 2 119 648 2 470 766 
    

Utgifter  
   

Administrative kostnader/sekretariat  100 000 100 000 100 000 

Nettsider  20 000 20 000 20 000 

Leie av lokaler MDG  52 000 52 000 52 000 

Arbeidsutvalget  40 000 40 000 40 000 

Landsmøtet  100 000 100 000 100 000 

Landsstyret  80 000 80 000 80 000 

GU-delegater til MDGLM  15 000 15 000 15 000 

Skolering  28 500 28 500 28 500 

Internasjonalt Utvalg  10 000 10 000 10 000 
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Sommerleir  200 000 200 000 200 000 

Verving  1 500 1 500 1 500 

Frifond  220 000 220 000 220 000 

Lønn  795 000 795 000 795 000 

SUM  1 662 000 1 662 000 1 662 000 
    

Resultat  −268 763 457 648 808 766 

Restmidler Frifond  −20 087 −20 087 −20 087 

Gjeld fylkeslag  −89 425 −89 425 −89 425 

Inngående balanse  493 852 493 852 493 852 

Balanse  115 577 841 988 1 193 106 

 573 

Saksbehandlers konklusjon 574 

Uavhengig av valgresultatet i 2017, bør 2018-budsjettet legge opp til at det spares 575 

penger til valgkampen i 2019.  576 

 577 

Det vi ser av tallene i prognosen er at vi både med average case scenario og best case 578 

scenario ligger godt an til dette, og i tillegg kan gjøre vesentlige endringer i 579 

organisasjonen. For saksbehandler ligger det for eksempel nærliggende å se på 580 

muligheter til flere ansatte (ved best case scenario) eller en økning av landsmøteposten 581 

slik at vi slipper å bruke en sliten skole. 582 

 583 

Ved worst case scenario kan vi fortsatt drive organisasjon, men bør se på hvor vi kan kutte 584 

utgiftene. Dette er mulig både ved poster som «Arbeidsutvalget», «Skolering», 585 

«Internasjonalt utvalg», «Sommerleir», «Verving» og «Lønn». De andre postene er etter 586 

saksbehandlers syn allerede på et minimumsnivå. 587 

 588 

Punkter til diskusjon 589 

- Hvor mener landsstyret at postene bør økes ved best case scenario? 590 

- Hvor mener landsstyret at postene bør kuttes ved worst case scenario? 591 

 592 

 593 

Med vennlig hilsen 594 

 595 

Isa Maline Alstadius Isene, 596 

Generalsekretær 597 

 598 

 599 

Oslo, 11. mai 2017 600 


