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Referat

Møtet åpnes klokken 18.45, 1. mars 2013.

001 Åpning av møtet

Møtet åpnes v/ generalsekretær Pål Thygesen

002 Valg av ordstyrer og referent

Arbeidsutvalget innstiller på henholdsvis Ingrid Liland og Inge Carlen som ordstyrer 
og Angelica Olsen, Daniel Bolstad Fløde og Pål Thygesen som referenter.

Innstillingen vedtas enstemmig.

003 Godkjenning av innkalling

Innkallingen godkjennes uten merknader.

004 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden godkjennes slik den foreligger uten merknader.

005 Godkjenning av forretningsorden

Forretningsorden godkjennes slik den foreligger uten merknader.

006 Valg av protokollunderskrivere, tellekorps og redaksjonskomité for 
uttalelser
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Arbeidsutvalget har innstilt på Maria Külen, Emil Eriksson og Alina Koltsova fra Grön 
Ungdom som tellekorps.

Tellekorpset velges ved akklamasjon.

Arbeidsutvalget har innstilt på Synne Gulliksen og Kim-André Wiig som 
protokollunderskrivere.

Protokollunderskrivere velges ved akklamasjon.

Arbeidsutvalget har innstilt på Joakim Kyrre Myklebust, Sara Marie Blichner og 
Helene Flakke som redaksjonskomité for endringsforslag til arbeidsplanen.

Redaksjonskomiteen for endringsforslag til arbeidsplanen velges ved akklamasjon.

Arbeidsutvalget har innstilt på Gaute Eiterjord, Anniken Wullum og Ida Karina Kann 
som redaksjonskomité for endringsforslag til politiske resolusjoner.

Redaksjonskomiteen for endringsforslag til politiske resolusjoner velges ved 
akklamasjon.

Møtet lukkes for dagen klokken 19.15, 1. mars 2013.

Møtet åpnes igjen klokken 09.10, 2. mars 2013.

007 Årsmelding fra arbeidsutvalget

Arbeidsutvalgets årsmelding legges frem av talspersoner Hallvard Surlien og Ida 
Karina Kann.

Arbeidsutvalget fremmer følgende forslag:
Landsmøtet kommenterer årsmeldinga og regnskapet under ett.

Salen vedtar å kommentere årsmeldinga i sak 010 Regnskap 2012.

010 Regnskap 2012

Regnskapet for 2012 legges frem av økonomiansvarlig Sara Marie Blichner til 
godkjenning.

Landsmøtet kommenterer og supplerer årsmeldinga og regnskapet.

Årsmelding og regnskap for 2012 godkjennes slik de foreligger uten skriftlige 
merknader av landsmøtet.

Generell debatt

Sara Marie Blichner innleder for generell debatt om Grønn Ungdom.

Det åpnes for innlegg.

Debatt.

014 Innledende debatt om politiske resolusjoner

Ordstyrerbordet informerer om innstilling til voteringsorden.

Antall resolusjoner som skal behandles debatteres.

Følgende forslag foreligger etter endt debatt: 
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«Landsmøtet behandler...»

Landsstyret innstiller på:
F1 - 10 resolusjoner

Forslag fra Anniken Wullum, Grønn Ungdom Sør-Trøndelag
F2 - 11 resolusjoner

Forslag fra Ask Ibsen Lindal, Grønn Ungdom Sør-Trøndelag
F3 - 12 resolusjoner

F3 mot F1 til votering.

F3 vedtatt mot 22 stemmer.

F3 videre.

F3 mot F2 til votering.

F2 vedtatt mot 27 stemmer.

Landsmøtet har vedtatt å behandle 11 resolusjoner.

Landsmøtet tar pause klokken 11.17 for å drikke kaffe, motta hilsningstale fra Ungdom mot 
EU, Europeisk Ungdom og Målungdommen og spise lunsj.

Møtet åpnes igjen klokken 11.48

009 Vedtekter

Generalsekretær og intergalaktisk talsperson Pål Thygesen innleder saken og redegjør 
for foreliggende forslag.

Vedtektsendringene debatteres.

Det tas pause klokken 12.05 for å spise lunsj og takke Målungdommen for en rørende 
resitering av «Det er den draumen» av Olav H. Hauge.

Møtet åpnes igjen klokken 12.46.

013 Godkjenning av tilslutning til Ungdom mot retusjert reklame

Generalsekretær Pål Thygesen innleder saken og legger frem landsstyrets 
vedtak om tilslutning til landsmøtets godkjennelse.

Det debatteres v/ 2 innlegg for og 2 innlegg mot tilslutning med replikkveksling.

Landsmøtet vedtok at Grønn Ungdom tilsluttes til Ungdom mot retusjert reklame 
mot 1 stemme.

009 Vedtekter

Debatten fra før lunsj tas opp igjen.

Forslagene det skal voteres over fremkommer av sakspapirene, med unntak av 
følgende forslag.

Endre F7 til:

185

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240



Fra Henriette Tryggestad Stoltenberg, Akershus GU
F7a «Inntil seks medlemmer, hvorav minst 40 % kvinner.» i første setning.

Fra Marie Loe Halvorsen, Akershus GU
F7b «Inntil seks medlemmer, hvorav ikke mer enn 60 % av ett kjønn.» i første 
setning.

F1 vedtatt med mer enn 2/3 flertall.

F2 vedtatt med mer enn 2/3 flertall.

F3 vedtatt med mer enn 2/3 flertall.

F4 vedtatt med mer enn 2/3 flertall.

F5 vedtatt med mer enn 2/3 felrtall.

F6 vedtatt med mer enn 2/3 flertall.

F7a settes opp mot F7b.

F7b videre.

F7b settes opp mot F7.

F7b videre.

F7b vedtatt med mer enn 2/3 flertall.

F8 vedtatt med mer enn 2/3 flertall.

F9 vedtatt med mer enn 2/3 flertall.

F10 vedtatt med mer enn 2/3 flertall.

F11 vedtatt med mer enn 2/3 flertall.

F12 vedtatt med mer enn 2/3 flertall.

F13 vedtatt med mer enn 2/3 flertall.

F14 vedtatt med mer enn 2/3 flertall.

Helheten i de nye vedtektene tas opp til votering.

De nye vedtektene er enstemmig vedtatt.

011 Revisjonsberetning 2012

Økonomiansvarlig Sara Marie Blichner legger frem uttalelse fra autorisert 
regnskapsfører.

Salen kommenterer på økonomiansvarligs dyktighet.

Regnskapsførers uttalelse tas til etterretning.

014 Resolusjoner

Forslagsstillere presenterer innsendte resolusjoner med påfølgende replikkveksling.
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Resolusjon nr 1 «Stans kastinga av fullgod mat!» presenteres av Svein Joar Husjord 
fra GU Sogn og Fjordane.

Resolusjon nr 2 «Samfunn og livsstil – Grønn Ungdoms invitasjon til et rausere 
Norge.» og resolusjon nr 3. «Norge må bli Europas grønne batteri» presenteres av 
Lage Nøst fra GU Rogaland.

Resolusjon nr 4 «Klimakutt nå!» presenteres av Vilde Dragseth og Maria Molid fra 
GU Vest-Agder.

Resolusjon nr 5 «Kylling har egenverdi» presenteres av Marlene Martin fra GU 
Østfold.

Resolusjon nr 6 «Framtidsombud for kommende generasjoner» presenteres av 
Veslemøy Waage fra Oslo GU.

Resolusjon nr 7 «Bedre behandlingstilbud og rettigheter for transkjønna» presenteres 
av Henriette Stoltenberg Tryggestad fra GU Akershus.

Resolusjon nr 8 «Sensur er ingen løsning» presenteres av Eivind Yrjan Bøe Stamnes 
fra GU Vestfold.

Resolusjon nr 9 «Nei til ubetinget nei til EØS» presenteres av Trine Harbak fra GU 
Sør-Trøndelag.

Resolusjon nr 10 «Tog, en del av løsninga» presenteres av Anniken Wullum fra GU 
Sør-Trøndelag.

Resolusjon nr 11 «Dramafag inn i grunnskolen» presenteres av Trine Harbak fra GU 
Sør-Trøndelag.

Resolusjon nr 12 «Berekraftig og miljøvennleg landbruksproduksjon» presenteres av 
Svein Joar Husjord fra GU Sogn og Fjordane.

Resolusjon nr 13 «Nedlegging av verneplikt og fridom til å velje fredsteneste» 
presenteres av Joakim Myklebust fra GU Hordaland.

Resolusjon nr 19 «Matsuverenitet for å sikre mattryggleik» presenteres av Joakim 
Myklebust fra GU Hordaland.

Resolusjon nr 14 «Gratis kollektivtransport» presenteres av Audun Magnus Moss fra 
Oslo GU.

Resolusjon nr 15 «Borgerlønn.» presenteres av Lexander Wist fra GU Østfold.

Resolusjon nr 16 «Levende bygder» presenteres av Anniken Wullum fra GU Sør-
Trøndelag.

Resolusjon nr 17 «Friluftsliv inn i skolen» presenteres av Anniken Wullum fra GU 
Sør-Trøndelag.

Resolusjon nr 18 «Førstehjelp inn i skolen» presenteres av Anniken Wullum fra GU 
Sør-Trøndelag.

Salen stemmer så over resolusjonene i innledende runde. Resolusjoner uten flertall 
for behandling i salen faller. Resolusjonene stemmes over én og én:

Resolusjon nr 14 faller.

Resolusjon nr 15 faller.
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Resolusjon nr 16 faller.

Resolusjon nr 17 faller.

Resolusjon nr 18 faller.

Salen går til skriftlig votering. De 11 resolusjonene med flest stemmer blir behandlet.

Resolusjonene 1 til og med 10, samt 19 er gått videre til behandling etter skriftlig 
votering.

Landsmøtet går til behandling av resolusjoner og debatt.

Landsmøtet tar pause klokken 17.51 for å høre på foredrag om grønn ideologi.

Landsmøtet åpner igjen klokken 19.06

008 Arbeidsplan

Arbeidsutvalgsmedlem Ingrid Ophaug Dahl og talsperson Hallvard Surlien innleder 
saken om arbeidsplan og legger frem arbeidsutvalgets innstilling til arbeidsplan. 

Forslag til dagsorden fra økonomiansvarlig Sara Marie Blichner:

«Landsmøtet debatterer arbeidsplanen i forbindelse med sak 012 'Budsjett 2013'»

Vedtatt enstemmig.

012 Budsjett 2013

Økonomiansvarlig Sara Marie Blichner innleder saken om budsjett 2013 og legger 
frem arbeidsutvalgets innstilling til budsjett.

Landsmøtet debatterer arbeidsplan m/ hovedsaker og budsjett.

Møtet lukkes for dagen klokken 20.14.

Møtet åpnes klokken 10.06, søndag 3. mars 2013. Denne datoen lander tilfeldigvis på 
referentens fødselsdag, og alle er enige om at dette er en god ting.

002 Valg av ordstyrer og referent

Arbeidsutvalget innstiller på å supplere inn Anders Skyrud Danielsen som referent 
og velge Inge Carlen som ny ordstyrer.

Anders Skyrud Danielsen velges som referent ved akklamasjon.

014 Resolusjoner

Resolusjon nr 1 Stans kastinga av fullgod mat

F1: Først i tredje avsnitt: Legger til følgende setning:
“Grønn Ungdom mener at det kastes alt for mye mat, og at dette heller kan samles på 
matsentraler som gir maten videre til frivillge organisasjoner, skoler og andre 
offentlige etater.”
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Forslagstiller: GU Sogn og Fjordane, Marie Loe Halvorsen – GU Akershus, Emma 
Langmoen – Oslo GU, Bjørg Helene Andorsen – GU Sør-Trøndelag og Eivind Bøe 
Stamnes – GU Vestfold.

Endringen er vedtatt med mer enn allminnelig flertall.

F2: Avsnitt fem: endre 
“...videresende overskuddet til ideelle organisasjoner, foredlingsbedrifter, 
institusjoner, storkjøkken og alle andre som kan nytte store mengder variert mat 
etter behov.” 
til 
“...videresende overskuddet til ideelle organisasjoner og storkjøkken”
Forslagstiller: GU Sogn og Fjordane, Marie Loe Halvorsen – GU Akershus, Emma 
Langmoen – Oslo GU, Bjørg Helene Andorsen – GU Sør-Trøndelag og Eivind Bøe 
Stamnes – GU Vestfold.

Endringen er vedtatt med mer enn allminnelig flertall.

F3: Avsnitt fire: etter setning en, nye setninger:
“Et eksempel er å ta disse ressursene til nytte i skolekjøkkenet. Å la den oppvoksende 
generasjonen se, bruke og lære om mat på denne måten kan være en av 
holdningsendringene som trengs. Elever vil lære seg å lage variert mat ut fra de 
råvarene de har tilgjengelig. Elevene kan lage mat som skolen kan servere i lunsjen, 
noe som bidrar til at barn og ungdom får i seg ordentlig mat i skoletiden.”
Forslagstiller: GU Sogn og Fjordane, Marie Loe Halvorsen – Akershus GU, Emma 
Langmoen – Oslo GU, Bjørg Helene Andorsen – GU Sør-Trøndelag og Eivind Bøe 
Stamnes – GU Vestfold.

Endringen er vedtatt med mer enn allminnelig flertall.

F4: Avsnitt fire, siste setninge
“...essensielt i et moderne grønt samfunn.” 
til 
“...essensielt å ta i bruk, så lenge det produseres langt mer mat enn det reelle 
konsumet.”
Forslagstiller: GU Sogn og Fjordane, Marie Loe Halvorsen – Akershus GU, Emma 
Langmoen – Oslo GU, Bjørg Helene Andorsen – GU Sør-Trøndelag og Eivind Bøe 
Stamnes – GU Vestfold.

Endringen er vedtatt med mer enn allminnelig flertall.

Resolusjonen vedtas i sin helhet slik den foreligger med nevnte endringer med mer 
enn allminnelig flertall.

Resolusjon nr 2 Samfunn og livsstil – Grønn Ungdoms invitasjon til et rausere 
Norge

Resolusjonen vedtas i sin helhet slik den foreligger med mer enn allminnelig flertall.

Resolusjon 3 Norge må bli Europas Grønne batteri

F5: Andre avsnitt, endre første setning fra:
“Det viktigste tiltaket for å løse klimaproblemene er å bytte ut bruken (...)”
til 
“Det viktigste tiltaket for å løse klimaproblemene - utenom energisparing - er å bytte 
ut bruken (...)”
Forslagstiller: Guri B. Martins – GU Rogaland

Endringen er vedtatt med mer enn allminnelig flertall.
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F6: Avsnitt fem, etter tredje setning, ny setning:
“Særlig utbygging av småkraft er ikke tilrådelig”,
Forslagstiller: Henriette Stoltenberg – GU Akershus

Endringen har falt.

Resolusjonen vedtas i sin helhet slik den foreligger med nevnte endringer med mer 
enn allminnelig flertall.

Resolusjon nr 4 Klimakutt nå!

F9: Femte avsnitt, andre setning, endre fra:
“Grønn Ungdom ønsker derfor å elektrifisere eksisterende (...)”
til 
“Grønn Ungdom ønsker å åpne for å elektrifisere eksisterende (...)”
Forslagstiller: Petter Bermingrud – GU Buskerud
(strider mot 7 og 8)

Endringen er vedtatt med mer enn allminnelig flertall.

F8: Stryke avsnitt 5, fra “Samtidig er det helt nødvendig å gjøre...” til og med “... et 
viktig biddrag til internasjonalt.”
Forslagstiller: Trine Harbak
(motstridende med 7)

Endringen har falt.

F7: Stryke setning 2, avsnitt 5: “Grønn Ungdom ønsker å elektrifisere (...)”
Forslagstiller: Pål Thygesen
(motstridende med 8)

Endringen er vedtatt med mer enn allminnelig flertall.

Resolusjonen vedtas i sin helhet slik den foreligger med nevnte endringer med mer 
enn allminnelig flertall.

Resolusjon nr 5 Kylling har egenverdi

Følgende alternative tekst foreligger og er foreslått av Ida Løken – GU Sogn og 
Fjordane, Ylva Solum Aksnes – GU Akershus, Jørgen Anda – GU Sogn og Fjordane, 
Trine Harbak – GU Sør-Trøndelag:

«Ulovlig kyllinghold

Dyrevelferd er fraværende i kyllingbransjen. Grønn Ungdom mener 
kylling må bli sett på som enkeltindivider og ikke et industriprodukt.

I løpet av de siste 20 årene har forbruket av kyllingkjøtt i Norge firedoblet seg. Det er
mange grunner til dette. Gjennom matkampanjer har markedet farget kyllingkjøtt til 
et sunt, godt  og naturlig produkt, og dermed har markedet steget i været.

Det økte kyllingforbruket de siste 20 årene kan likevel ikke bare tillegges forbrukerne.
Målet med landbrukspolitikken som har vært ført i samme periode har nemlig vært
mest mulig produksjon til billigst mulig pris. Dette har gjort at industriell
kyllingproduksjon har kommet svært godt ut. Konsekvensene har imidlertid vært
store, spesielt for dyrevelferden.

I Loven om dyrevern §3 står som følger: «Dyr har egenverdi uavhengig av den 
nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot 
fare for unødige påkjenninger og belastninger.»

485

490

495

500

505

510

515

520

525

530

535

540

545



En vanlig norsk slaktekylling i dag blir slaktet etter rundt 32 dager. Om kyllingene får 
leve lengre enn dette, vil de ikke lenger være i stand til å bære sin egen vekt, grunnet 
en unaturlig rask vekst, som bevisst er avlet frem i denne rasen.  Kyllingene lever i 
haller uten dagslys med en tetthet på rundt 20 kyllinger per kvadratmeter. For å 
hindre sykdom tilsettes antibiotika i fôret. Til slutt fraktes kyllingene i opp til 12 timer 
til slakteriet.

Gjennom dette subsidierer Norge brudd på sitt eget lovverk.

Kyllingoppdrett i dag handler i det hele tatt mer om industriell produksjon enn 
forsvarlig dyrehold. Grønn Ungdom mener kylling må ses på som enkeltindivider med 
de rettigheter som følger av Dyrevelferdsloven.
I kommersiell kyllingoppdrett må derfor bare raser som sikrer god dyrevelferd tilla-
tes.
Dagens broilerrase, som er konstant sulten og vokser unormalt fort, må erstattes av
andre, mindre intensive raser.

Grønn Ungdom mener dyretettheten i kyllingproduksjon må måles i antall dyr per
kvadratmeter i stedet for antall kilogram per kvadratmeter som i dag. Grensen for
dyretetthet bør deretter reduseres til maksimum 14 kyllinger per kvadratmeter. Dette
er viktig både for å gi kyllingene mer frihet til å bevege seg, sterkere benbygning på
grunn av mer aktivitet, mer ro og bedre luftkvalitet i oppdrettshallene.

Grønn Ungdom mener det må innføres strengere regler for kortere dyretransport og
etableres flere lokale slakterier. Vi vil også innføre slaktemetoder som gir mindre frykt
og smerte for dyrene.»

Den alternative teksten «Ulovlig kyllinghold» vedtas med mer enn allminnelig flertall.

F10: Endre tittel til “Kylling - levende individer, ikke industriprodukt (motstridende 
mot F11)
Forslagstiller: Guri B. Martins

Endringen har falt.

F11: Endre tittel til “Dyrevelferd gjerlder også kylling” (motstridende mot F10)
Forslagstiller: Ellinor Festøy

Endringen har falt.

Forslag fra Angelica Konstanse Olsen - GU Akershus: «Opprettholde tittelen i den 
opprinnelige resolusjonen.»

Endringen har falt.

F12: Endre i ingress: “kylling må bli sett på som enkeltindivider og er ikke et 
industriprodukt” til “kyllingindustrien må bli mer dyrevennlig.”
Forslagstiller: Henriette Stoltenberg

Forslaget faller fordi en alternativ tekst er vedtatt.

Resolusjon nr 6 Framtidsombud for kommende generasjoner

Resolusjonen vedtas i sin helhet slik den foreligger med mer enn allminnelig flertall.

Resolusjon nr 7. Bedre behandlingstilbud for transpersoner

F14: Endring av tittel: “Behandligstilbud og rettigheter for kjønnsminoriteter” 
Forslagstiller: Daniel Bolstad Fløde - GU Vestfold
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F15: Bytte ordet “transpersoner” til “man” i første avsnitt etter ingress, (med 
påfølgende redaksjonelle endring: “de” til “man”)
Forslagstiller: Daniel Bolstad Fløde - GU Vestfold

F16: Legge til i avsnitt 3: “[hos] de tre personer som utgjør” før “seksjon for 
transseksualisme”
Forslagstiller: Daniel Bolstad Fløde – GU Vestfold

Ordstyrer innstiller på at forslagene voteres over i ett.

Salen vedtar å votere over forslagene i ett.

Helheten enstemmig vedtatt.

8. Sensur ingen løsning

F17: Endring av tittel til “ Blokkering er ingen løsning”
Forslagstiller: Lage Nøst

Falt.

F18: Erstatte første setning i andre avsnitt med “Et fritt internett er en forutsetning 
for det moderne grasrotdemokratiet.”
Forslagstiller: Lage Nøst

Vedtatt.

Helheten vedtatt.

9. Nei til ubetinget nei til EØS

F19: Erstatte setning 2, avsnitt 1 med: 
“Handel og samarbeid over landegrenser gir oss muligheten til å sette overnasjonale 
mål om klima og miljø, legge til rette for flyt i arbeidskraft, samt utveksling av 
utdannings- og forskningsressurser.”
Forslagstiller: Angelica Olsen, Geir Storli Jensen, Pål Thygesen

Vedtatt

F20: Erstatte setning 3, avsnitt 1 med: 
“Et Europa hvor landegrenser ikke begrenser menneskers forflytningsfrihet, er et 
godt Europa.”
Forslagstiller: Angelica Olsen, Geir Storli Jensen

Vedtatt

F21: Avsnitt en, setning tre, stryke setningen
“Så gjennomgripende (...)” 
Forslagstiller: Angelica Olsen, Geir Storli Jensen

Vedtatt.

F22: Avsnitt en, setning fire, stryke setning
“Der hvor krig (...)”
Forslagstiller: Angelica Olsen, Geir Storli Jensen,

Vedtatt.

F23: Avsnitt to, tredje setning, endre til:
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“Mye av innholdet i EU’s regelverk bygger ned de reglene og rettighetene vi har hatt 
tradisjon for i Norge.”
Forslagstiller: Angelica Olsen, Geir Storli Jensen, Pål Thygesen

Vedtatt.

F24: Avsnitt fire, første setning, erstatte alt etter komma med: 
“... eller et troverdig alternativ som ivaretar de positive sidene ved dagens EØS-
avtale.”
Forslagstiller: Angelica Olsen, Geir Storli Jensen

Vedtatt.

Helheten er vedtatt.

10. Tog, en del av løsninga

F25: Andre avsnitt, tredje setning: 
endre fra “300 km/t” til “250 km/t”
Forslagstiller: kandidat 16

Vedtatt.

F26: Ny setning på slutten av andre avsnitt: 
“På lang sikt bør det bygges jernbane lenger nord enn Bodø.”
Forslagstiller: Henriette Stoltenberg

Settes opp mot:

F27: Ny setning på slutten av andre avsnitt: 
“Det bør også utredes for togbane lenger nord enn Bodø.”
Forslagstiller: Eivind Bøe Stamnes

F26 videre.

F26 vedtatt.

F28: Fjerde avsnitt, andre setning: 
endre fra “nesten ni timer” til “6,5 timer”
Forslagstiller: kandidat 16

Vedtatt.

Helheten er vedtatt.

Resolusjon nr 19. Matsuverenitet for å sikre mattryggleik

F29: Legge til et følgende avsnitt etter først avsnitt: 
“For å møte globale utfordringar må Noreg bruke eigne areal til matproduksjon. Det 
norske jordbruket er basert på høg bruk av kraftfor, som i aukande grad kjem frå 
importerte råvarer. Ein må forvalte jorda optimalt med omsyn til jordliv, 
arealutnytting og miljøfaktorar. Her kjem eit småskala landbruk basert på lokale 
ressursar best ut. Nå trengst det fleire bønder, og for å få fleire bønder må lønnsemda 
i landbruket auke. Konkurransen på verdsmarknaden har gitt tøffe utfordringar for 
den norske bonden, og me må derfor ha eit sterkt tollvern for å sikre bondens inntekt 
gjennom matprisar.”
Forslagstiller: Ida Karina Kann

Vedtatt.

Helheten vedtatt.
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Budsjett:

F1:  Landsmøtet vedtar følgende endring:

«Flytte kr 5.000,- fra post «økonomiarbeid» til «valgkamp» i budsjettet for 2013.»

Forslagsstiller: Lexander Wist

Redaksjonskomiteens innstilling: Ikke vedtatt

Falt.

Arbeidsplan:

Forslag 1: Landsmøtet vedtar følgende som tredje hovedsak:

«Miljøvennlig og dyrevennlig matproduksjon  
I valgkampen til Miljøpartiet må bærekraftig matproduksjon være en hovedsak. Et 
ensidig prisfokus i landbruket går på bekostning av klima, biologisk mangfold og 
dyrevelferd. Grønn Ungdom vil ha et spredt og variert landbruk over hele landet, som 
er tilpassa lokale naturforhold.  Bærekraftig, kortreist og klimavennlig mat er mulig i 
dagens Norge, men den politiske viljen mangler. Grønn Ungdom kan fylle et vakuum 
i norsk politikk. I byene kan vi appellere til både miljø- og dyrevelferdsengasjerte og i 
distriktsnorge kan vi oppnå et bredt folkelig engasjement.

Mål:
- Ta eierskapet til kravet om en ny bærekraftig landbrukspolitikk.
- Sette kortreist, klimavennlig og dyrevennlig mat på dagsorden. 
- Fremme redusert kjøttproduksjon og kjøttforbruk 

Tiltak: 
- Arrangere fokuskvelder for bærekraftig landbruk.
- Lage brosjyre og nettkampanje for miljøvennlig og dyrevennlig matproduksjon i 
samarbeid med dyrevernutvalget. 
- Samarbeide med miljø-og fagorganisasjoner om presseutspill, aksjoner og krav for 
en grønn landbrukspolitikk.»

Forslagsstiller: GU Sogn og Fjordane

Redaksjonskomiteens innstilling: Ikke vedtatt

Ordstyrer innstiller på å gjennomføre en prøvevotering på hvorvidt vi skal ha 2 eller 3 
hovedsaker i valgkampen.

Landsmøtet vedtar å ha 2 hovedsaker.

F1 settes opp mot de forslag som foreligger i arbeidsutvalgets innstilling til 
arbeidsplan:
Landsmøtet vedtar følgende 2 hovedsaker i valgkampen: «Dyr har egenverdi» og 
«Bytt politikk, ikke klima».

Arbeidsplanen vedtas enstemmig i sin helhet.

015 Valg

Marie Loe Halvorsen fra valgkomiteen legger fram komiteens innstilling.

Kandidatene presenterer seg selv.
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Hallvard Surlien og Ingrid Ophaug Dahl velges som talspersoner ved akklamasjon.

Anders Skyrud Danielsen velges som generalsekretær ved akklamasjon.

Kristian Normand velges som internasjonal kontakt ved akklamasjon.

Pål Thygesen, Hanne Johansen, Øyvind Aukrust, Sabina Syed, John Slinning 
Jannesson, Sara Marie Blichner og Andrea Søgnen Tveit velges som medlemmer av 
arbeidsutvalget ved akklamasjon.

Påtroppende generalsekretær Anders Skyrud Danielsen hever møtet klokken 13.45.

_____________________
Anders Skyrud Danielsen,
Generalsekretær
(underskrift)

__________________ ___________________
Synne Gulliksen, Kim-André Wiig,
Protokollunderskriver Protokollunderskriver
(underskrift) (underskrift)
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