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Til  Arbeidsutvalget 
Kopi til  Landsstyret 
Fra  Pål Thygesen, generalsekretær 
Dato  17. januar 2013 
 

 
Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 
 

 
Møtedato 17. januar 2013 
Møtetid kl. 16.30 
Møtested Skippergata 33 
 
Tilstede Hallvard Surlien   Talsperson 
  Ida K. Kann    Talsperson 
  Pål Thygesen    Generalsekretær 
  Kristian Normand   Internasjonal kontakt 
  Tale Bakken Ulfsby   Arbeidsutvalgsmedlem 
  Ingrid Ophaug Dahl    Arbeidsutvalgsmedlem 
  John Slinning Jannesson    Arbeidsutvalgsmedlem 
 

Forfall   
  Kristin Eriksen    Arbeidsutvalgsmedlem 

  Sara M. Blichner   Økonomiansvarlig 
  Anders S. Danielsen   Arbeidsutvalgsmedlem 
 

 
Saksliste  
 

Møte åpnes: 17.13 
 
088 Godkjenning av innkalling 

 
Innkallingen godkjennes med følgende merknader:  
- Fin, bortsett fra bildet 
- Fin, særlig bildet 

 
089 Valg av ordstyrer og referent 
 
 John og Pål valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.  
 
090 Møte og medievirksomhet 
 Hallvard og Anders Engdal hadde leserinnlegg i Dagbladet og fikk mange 
 kommentarer fra rasistene. Innlegg i Ny Tid. Hallvard har vært på møte i LNU  
 om ungdomsdelegatordningen til FNs generalforsamling.  
 



 

 2 

 Pål har vært på møte om gjennomføring av skolevalg.  
 
 Infograffene er poppisdyr på FB. 
 
 Ida og Ingrid har vært med på å starte Grønt Kvinnenettverk. 
 
091 Revisjon vedtekter       
 Pål innleder. 
 Debatt. 
 AU innstilte på forslagene slik de fremkommer i vedlegget nedenfor. 
 
Pause fra 18.24 til 18.29. 
 
092 Resolusjoner       
 Pål innleder. 
 Debatt 
 
Votering 
F1 AU innstiller på at LS innstiller på at LM vedtar at det kun skal vedtas 10 
 resolusjoner og at landsmøtet velger hvilke innledningsvis i debatten. 
 
Votering 
F1 Enstemmig vedtatt. 
 
AU fremmer følgende resolusjoner til landsmøtet: Norge må bli Europas grønne batteri, 
Klimakutt nå!, Kylling har egenverdi, Framtidsombud for kommende generasjoner, Bedre 
behandlingstilbud og rettigheter for transpersoner, Sensur er ingen løsning og Nei til 
ubetinget nei til EØS. 
 
093 Møteregler landsstyremøter     
 Pål innleder. 
 Debatt. 
 Vedtatt, se vedlegg 2. 
 
094 Gjennomføringen av årsmøtene     
 Runde om hvordan det gikk. 
 
095 Valgkampseminarer      
 Hallvard innleder 
 
096 Valgstrategi        
 Hallvard innleder 
 
097 Eventuelt 
 097-1 Forretningsorden landsmøtet 
 
Møtet hevet kl. 18.54. 
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Med vennlig hilsen 
 
Pål Thygesen 
Referent 
 
 
 
Vedlegg: forslag vedtekter 

Endringsforslag til vedtektene 

 

 
Gjeldende vedtekt 
 F 1 
(ingen)  

Forslag Ny § 1.4 

Grønn Ungdom er ungdomspartiet til Miljøpartiet de Grønne 

Realitet 

Stadfester at vi er ungdomspartiet til MDG 

Forslagsstiller Anniken Wullum 

AUs innstilling 

Vedtatt 

  

For Mot Avholdende 

Vedtatt Ikke vedtatt  

 
Gjeldende vedtekt 
 F 2 
(ingen)  

Forslag Ny § 5.4 

Frist for å melde opp saker, sende inn endringsforslag til vedtektene og resolusjoner 
er seks uker før åpningsdagen. 

Realitet 

Vedtektsfester forslagsfrister som gjør det mulig for landsstyret å behandle sakene 
før landsmøtet. 
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Forslagsstiller Arbeidsutvalget 

AUs innstilling 

Vedtatt 

  

For Mot Avholdende 

Vedtatt Ikke vedtatt  

 
Gjeldende vedtekt 
 F 3 
Når det etter vedtektene velges flere personer til samme type verv, velges de i blokk. 
Dersom det er flere kandidater enn plasser avholdes skriftlig votering. Hver 
stemmeberettiget kan stemme på det antallet kandidater som skal velges. De 
kandidatene som får flest stemmer er valgt. Dersom det er stemmelikhet mellom 
flere kandidater og ikke alle disse er valgt, avholdes omvalg mellom disse. 
 

Forslag Endring i § 5.4 

Når det etter vedtektene velges flere personer til samme type verv, velges de en og 
en. 

Realitet 

I stedet for å velge AU-medlemmer samlet, velges de en etter en. Kan ikke vedtas 
sammen med forslag F 7. 

Forslagsstiller Arbeidsutvalget 

AUs innstilling 

Vedtatt 

  

For Mot Avholdende 

Vedtatt Ikke vedtatt  

 
Gjeldende vedtekt 
 F 4 
godkjenning av forretningsorden 

 

Forslag Endring i § 5.5, tredje punkt 

godkjenning av møteregler  

 

Realitet 
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Ingen endring, kun et mer forståelig ord 

Forslagsstiller Arbeidsutvalget 

AUs innstilling 

Vedtatt 

  

For Mot Avholdende 

Vedtatt Ikke vedtatt  

 
Gjeldende vedtekt 
 F 5 
revidert budsjett for kommende år og budsjett for året deretter  

Forslag Endring i § 5.5, åttende punkt 

budsjett  

 

Realitet 

Landsmøtet behandler kun årets budsjett 

Forslagsstiller Arbeidsutvalget 

AUs innstilling 

Vedtatt 

  

For Mot Avholdende 

Vedtatt Ikke vedtatt  

 
Gjeldende vedtekt 
 F 6 
inntil seks styremedlemmer. Dersom det er valgt leder, velges to av 
styremedlemmene som nestledere. Dersom det er valgt leder, skal begge kjønn være 
representert i ledertrioen.  

internasjonal kontakt 

økonomiansvarlig 

  

Forslag Ny § 1.4 
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inntil syv styremedlemmer. Dersom det er valgt leder, velges to av 
styremedlemmene som nestledere. Dersom det er valgt leder, skal begge kjønn være 
representert i ledertrioen.  

internasjonal kontakt 

Realitet 

Tar bort ”økonomiansvarlig” og legger til et styremedlem 

Forslagsstiller Arbeidsutvalget 

AUs innstilling 

Vedtatt 

  

For Mot Avholdende 

Vedtatt Ikke vedtatt  

 

Gjeldende vedtekt 
 F 7 
inntil seks styremedlemmer. Dersom det er valgt leder, velges to av 
styremedlemmene som nestledere. Dersom det er valgt leder, skal begge kjønn være 
representert i ledertrioen.   

Forslag Ny § 1.4 

inntil seks styremedlemmer, hvorav minst tre må være kvinner. Dersom det er valgt 
leder, velges to av styremedlemmene som nestledere. Dersom det er valgt leder, skal 
begge kjønn være representert i ledertrioen. 

Realitet 

Sikrer minst tre kvinner i blant styremedlemmene. Kan ikke vedtas sammen med F 3. 

Forslagsstiller Arbeidsutvalget 

AUs innstilling 

Vedtatt 

(3 for, 2 mot, 2 avh) 
  

For Mot Avholdende 

Vedtatt Ikke vedtatt  

 

 

Gjeldende vedtekt 
 F 8 
Kun medlemmer kan velges til verv, og kan inneha hvert enkelt verv i maks 
sammenhengende tre år. 
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Forslag Endre § 5.7 

Kun medlemmer kan velges til verv. 

 

Realitet 

Fjerner begrensning på hvem landsmøtet kan velge. 

Forslagsstiller Arbeidsutvalget 

AUs innstilling 

Vedtatt 

  

For Mot Avholdende 

Vedtatt Ikke vedtatt  

 

Gjeldende vedtekt 
 F 9 
Kun medlemmer kan velges til verv, (…) 

Forslag Endre § 5.7 

Kun medlemmer og medlemmer av Miljøpartiet De Grønne som er ikke er eldre enn 
30 år kan velges til verv 

Realitet 

Innfører effektiv aldersgrense på 30 år. 

Forslagsstiller Arbeidsutvalget 

AUs innstilling 

Vedtatt 

  

For Mot Avholdende 

Vedtatt Ikke vedtatt  

 

 

Gjeldende vedtekt 
 F 10 
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Landsstyret består av de medlemmene av arbeidsutvalget som er valgt til noe annet 
enn ordinært styremedlem, internasjonal kontakt, generalsekretær eller 
økonomiansvarlig, samt distriktsrepresentanter valgt i henhold til § 9.1. Hele 
arbeidsutvalget har tale- og forslagsrett. 

Forslag Endre § 6.2 

Landsstyret består av talspersonene eller leder og distriktsrepresentanter valgt i 
henhold til § 9.1. Hele arbeidsutvalget har tale- og forslagsrett. 

Realitet 

Ingen realitetsendring, forenkler. 

Forslagsstiller Arbeidsutvalget 

AUs innstilling 

Vedtatt 

  

For Mot Avholdende 

Vedtatt Ikke vedtatt  

 

 

 

Gjeldende vedtekt 
 F 11 
Landsstyret møtes minst fire ganger i året, og ellers når minst 1/2 av fylkeslagene 
representert i landsstyret eller arbeidsutvalget krever det. Arbeidsutvalget kaller inn 
til landsstyremøte seneste tre uker før møtet. 

Forslag Endre § 5.7 

Landsstyret møtes minst fire ganger i året, og ellers når minst 1/2 av fylkeslagene 
representert i landsstyret eller arbeidsutvalget krever det. I valgår møtes landsstyret 
tre ganger. Arbeidsutvalget kaller inn til landsstyremøte seneste tre uker før møtet. 

Realitet 

Reduserer antallet landsstyremøter fra fire til tre i valgår. 

Forslagsstiller Arbeidsutvalget 

AUs innstilling 

Vedtatt 

  

For Mot Avholdende 

Vedtatt Ikke vedtatt  
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Gjeldende vedtekt 
 F 12 
7.3 Generalsekretæren har særskilt ansvar for organisasjonens administrative og 
organisatoriske arbeid. 

7.4 Økonomiansvarlig har særskilt ansvar for Grønn Ungdoms økonomi.  

 

Forslag Endre § 7.3 og 7.4 

Generalsekretæren har særskilt ansvar for organisasjonens administrative og 
organisatoriske arbeid. 

Realitet 

Tar bort økonomiansvarlig og legger ansvaret til generalsekretær 

Forslagsstiller Arbeidsutvalget 

AUs innstilling 

Vedtatt 

  

For Mot Avholdende 

Vedtatt Ikke vedtatt  

 

 

 

Gjeldende vedtekt 
 F 13 
(ingen) 

Forslag Ny 10.4 

Ingen kan suspenderes/ ekskluderes fra organisasjonen uten å ha fått mulighet til å 
forklare seg. 

Realitet 

Sikrer at en som foreslås ekskludert får uttale seg 

Forslagsstiller Anniken Wullum 

AUs innstilling For Mot Avholdende 
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Vedtatt 

  

Vedtatt Ikke vedtatt  

 

 

Gjeldende vedtekt 
 F 14 
(ingen) 

Forslag Ny § 13 

§ 13 Oppløsning 
 
§13.1 Organisasjonen kan  
oppløses ved 2/3 flertall på to etterfølgende landsmøter. 
 
ikke oppløses dersom 1/3 av lokal- og/eller fylkeslag skriftlig tilkjennegir at de er 
imot dette. 
 
§13.2 Ved oppløsning tilfaller Grønn Ungdoms midler Miljøpartiet de Grønne.  

Realitet 

Gir oss regler om oppløsning 

Forslagsstiller Anniken Wullum 

AUs innstilling 

Vedtatt 

  

For Mot Avholdende 

Vedtatt Ikke vedtatt  

 

 

 

 

Gjeldende vedtekt 
 F 15 
(ingen) 

Forslag tillegg 5.5 
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Endringer i vedtektene 

Realitet 

Legger til ny fast sak på landsmøtet. 

Forslagsstiller Arbeidsutvalget 

AUs innstilling 

Vedtatt 

  

For Mot Avholdende 

Vedtatt Ikke vedtatt  

 

 

 

Gjeldende vedtekt 
 F 16 
(ingen) 

Forslag tillegg 5.5 

Resolusjoner  

Realitet 

Legger til ny fast sak på landsmøtet. 

Forslagsstiller Arbeidsutvalget 

AUs innstilling 

Vedtatt 

  

For Mot Avholdende 

Vedtatt Ikke vedtatt  

 

 

 
Vedlegg 2. 
 

 
 

Møteregler for landsstyret 
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1. Formalia 
Disse møtereglene regulerer landsstyrets møter. Møtereglene er underlagt 
vedtektene. Dersom det er uoverensstemmelser mellom møtereglene og 
vedtektene, er vedtektene styrende.  
 
Møtereglene vedtas med simpelt flertall. Møtereglene kan endres med 2/3 – 
flertall.  
 
2. Møteinnkalling 
Første innkalling til landsmøtet skal sendes landsstyrets medlemmer, og 
arbeidsutvalget tre uker før møtet finner sted.  
 
Vedlegg og saksfremlegg sendes med innkallingen så langt det er mulig. I 
saker hvor landsstyret skal vedta politikk på vegne av Grønn Ungdom skal 
sakspapirene alltid sendes ved første innkalling. Sakspapiret skal inneholde en 
drøfting av forskjellige sider av saken og bidra til opplyste beslutninger. 
 
Andre innkalling skal sendes landsstyrets medlemmer minst en uke før møtet 
finner sted. Sakspapirer for politisk saker skal denne gangen også inneholde 
arbeidsutvalgets mening og forslag til vedtak. Forslag som er kommet inn fra 
representanter med forslagsrett legges ved. 
 
Innkallingene og sakspapirene er offentlige. 
 
Landsstyrets medlemmer melder opp saker til generalsekretæren. Saker som 
krever utredning kan oversendes senere landsstyremøte av arbeidsutvalget. 
 
3. Saksliste og behandling av saker 
Saksliste for landsstyremøtet gjøres kjent i innkallingen. Forslag til endringer i 
eller tillegg til sakslisten bekjentgjøres ved møtets start.  
 
Landsstyret kan ikke fatte vedtak i eventueltsaker. Landsstyret kan fravike 
denne regelen ved enstemmighet.  
 
Sakslisten skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles og om 
det i den enkelte sak tas sikte på et vedtak (v), en foreløpig drøftelse (d), eller 
om saken er til landsstyrets orientering (o). 
 
Dersom landsstyret ikke klarer å behandle alle sakene på sakslista på et møte, 
kan saken oversendes til neste møte ved 2/3 flertall. 
 
Saker behandles på følgende måte: Innledning (10 minutter), debatt og 
votering. Debattene gjennomføres med to replikker per innlegg. Taletid på 
innlegg er 3 minutter. Taletid på replikk og svarreplikk er 2 min. Ordstyrer 
kan foreslå å redusere og utvide taletiden. Ordstyrer kan foreslå å sette strek 
for debatten underveis. Etter strek er satt kan det ikke tegnes inn nye innlegg. 
Strek kan åpnes med 2/3 – flertall. 
 
Forslag til vedtak må leveres skriftlig til ordstyrer under siste innlegg eller 
under siste innlegg før strek er satt.  
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4. Deltakere og status 
Representanter fra fylkene og talspersonene har  delegatstatus jamført 
vedtektene § 6.2. Medlemmer av arbeidsutvalget møter med observatørstatus, 
valgkomiteen møter med observatørstatus med talerett i angjeldende saker. 
Landsstyret kan innvilge andre gjester observatørstatus.  
 
5. Møteledelse 
Talspersonene åpner og leder møtet til en ordstyrer er valgt. 
 
Personangrep, usaklige kommentarer og gjentatt bruk av hersketeknikker skal 
påtales av ordstyrer, og ved gjentatte eller grove tilfeller skal taleren miste 
ordet. 
 
6. Landsstyrets forhandlinger 
Møtene i landsstyret holdes som hovedregel for åpne dører. 
 
Følgende saker behandles alltid for lukkede dører: 

 saker som angår enkeltpersoner, herunder saker om engasjement og 
fratredelse. 

 saker som angår taushetsbelagte forhold, eller hvor taushetsbelagte 
opplysninger er vesentlige for beslutningsgrunnlaget. 

 
Landsstyret kan vedta å lukke møtet i den enkelte sak av hensyn til den 
interne saksbehandlingen. I lukkede møter deltar kun representanter med 
delegat- eller observatørstatus.  
 
Saker eller dokumenter som til en hver tid behandles i landsstyret, og som det 
er viktig for organisasjonen at blir holdt interne, er å se på som fortrolige hvis 
ikke annet er nevnt. 
 
7. Vedtaksførhet 
Landsstyret er vedtaksdyktig når møtet er innkalt i samsvar med vedtektene 
og minst halvparten av delegatene er til stede.  
 
8. Avstemningsregler 
Et forslag vedtas med alminnelig flertall. Dersom minst et landsstyremedlem 
krever det, skal avstemningen foregå skriftlig.  
 
Ved stemmelikhet åpnes debatten om saken igjen for to innlegg. Fortsetter 
stemmelikheten kastes det kron og mynt, hvor ordstyrer har rett til å velge 
side først. Ordstyrer kaster mynten med betydelig rotasjon, og lar den falle til 
bakken, før resultatet leses av. Lander mynten på høykant, har ordstyrer 
ansvaret for å trampe i nærheten. 
 
Ved stemmelikhet ved valg avgjøres dette ved loddtrekning.  
 
9. Referat  
Det skal føres referat fra landsstyremøtene. Referent velges ved møtets start. 
Referatet skal sendes landsstyrets medlemmer og arbeidsutvalget innen to 
uker.  
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Referatet er offentlig. 
 
 

 


