
REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGSMØTE AU-5-1314
Møtedato 14.05.2013
Møtetid Kl. 17.00
Møtested Valgkamplokalet på St. Olavs plass, Oslo

Tilstede Hallvard Surlien Talsperson
Ingrid Ophaug Dahl Talsperson
Anders S. Danielsen Generalsekretær
Sara Marie Blichner Arbeidsutvalgsmedlem
Andrea Søgnen Tveit Arbeidsutvalgsmedlem
Kristian Normand Internasjonal kontakt
John S. Jannesson Arbeidsutvalgsmedlem
Sabina Syed Arbeidsutvalgsmedlem
Hanne Johansen Arbeidsutvalgsmedlem

Frafall Pål Thygesen Arbeidsutvalgsmedlem
Øyvind Aukrust Arbeidsutvalgsmedlem

SAKSLISTE
045 Godkjenning av innkalling

Innkallingen godkjennes uten merknader.

046 Valg av ordstyrer og referent
John Slinning Jannesson og Anders Skyrud Danielsen valgt som henholdsvis 
ordstyrer og referent. 

047 Forretningsorden
Ingen replikk. Korte innlegg.

048 Dagsorden
Dagsorden vedtatt med møteramme til 20.00.

049 Møte- og medievirksomhet
Talspersonene orienterer. Rolig tid pga ferie- og eksamensavvikling. Bl.a. innlegg 
med LNU og Ingrid har vært i debatt. Det orienteres om SSt-møte . 

Til Arbeidsutvalget

Kopi til Landsstyret

Fra Anders S. Danielsen

Dato 14.05.2013



050 Valgkamputvalgets valgkampstrategi
Det legges 10 minutter til lesing av strategien. Arbeidsutvalget kommenterer og 
debatterer valgkampstrategien.

Sabina foreslår at endelig vedtak utsettes i påvente av ytterligere arbeid med 
strategien.

051 Likestillingsrapport GULM13
John innleder og legger fram rapporten.
AU diskuterer momentene som kommer frem og mulige tiltaket.

Ingrid forlater møtet 18.55 for å dra på fest.

F3
Vedtatt enstemmig

F1
3-2-3 Vedtatt

F2
3-4-1 Falt

Forslag fra Anders: Rapporten og mulige tiltak overføres den gruppen som får 
ansvar for gjennomføring av LM14. (F4)
Vedtatt enstemmig

Forslag fra Ingrid: Passe på at GU i AU har en arbeidsfordeling som gjør at vi kan 
være deltakende i forberedelse og være forbilder for en likestilt debatt. (F5)
Vedtatt enstemmig

Forslag fra John: Legge inn forhåndsskrevne taler som mulig tiltak på enkeltsaker. 
(F6)
Vedtatt enstemmig

052 GU-notat «Beredskap»
Anders innleder om bakgrunnen for behovet av et «GU-notat».

Forslag fra John: Jobbe for å utsette saken i Sst. Arbeidsutvalget lager og behandler 
et notat som spesifisert i sakfremlegget ved behov. (F3)
Vedtatt enstemmig

054 Oppgaver til LS-1-1314
Anders innleder. Det debatteres og idémyldres.

Vedtas å foregå på fredag klokka 9-14. Intern ordstyrer og referent. Andrea og 
Anders har overordnet ansvar for LS-møtet. Mulighet for at ikke hele AU trenger å 
delta, men innstiller på sakene i forkant. Det vil ikke bli mulighet for observatører 



denne gangen, men fylker kan søke om unntak fra denne regelen.

F1: Anders og Andrea lager en plan for gjennomføring av LS-1-1314 som legges 
frem på neste AU-møte.
Vedtatt enstemmig

F2: Ingen observatører, men mulighet for unntak for enkelte fylker.
Vedtatt enstemmig

F3: Møtetid: Fredag 21. juni 9-14.
Vedtatt enstemmig

053 Valgkamputvalget
Sabina Syed orienterer. Det har vært møtevirksomhet. Fylkene har fått 
ansvarsperson i utvalget. Utvalget er i dialog med fylkene om materiell.

055 Valgkomité
Anders orienterer om prosessen så langt. Det debatteres. Foreslås at valgkomiteen 
som velges nå også fungerer fram til neste landsmøte. Forslagsstiller trekker F1 og 
F2.

F3
Vedtatt enstemmig

Eventuelt
5 eventueltsaker er meldt opp: Mediastrategi, Instagram, Designmanual, 
Sommerferie

Mediastrategi
Hallvard legger fram mediastrategien som var oppe på forrige møte. Den vedtas 
enstemmig.

Instagram
Vi har fått oss Instagram. Anders vil styre denne i en prøveperiode.

Designmanual
Kristian Normand legger fram GU-spesifikk designmanual. Den vedtas som den 
foreligger og lanseres på 2 målformer så snart som mulig.

Sommerferie
Sara innleder og spør når og hvordan ferie kan avvikles. Det blir bestemt å 
koordinere dette noe, og fortrinnsvis ikke i august.

Møtet heves kl 20.15

Anders S. Danielsen
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