
 

 

REFERAT FRA  AU-15-1314 
 
Møtedato 28.01.2014 
Møtetid Kl. 18.00 
Møtested Skippergata 33, Oslo 
 
  Tilstede Hallvard Surlien    Talsperson 
  Ingrid Ophaug Dahl (Skype)  Talsperson 
  John Slinning Janneson   Internasjonal kontakt  
  Pål Thygesen     AU-medlem 
  Isa M. A. Isene    AU-medlem  
  Anna S. Svendsen Kvam (Skype)  AU-medlem    
  Lage Nøst (Skype)    AU-medlem 
 
   Frafall Andrea Søgnen Tveit   AU-medlem 
  Øyvind Aukrust    AU-medlem 

Anders Skyrud Danielsen   Generalsekretær 
 

SAKSLISTE 
 
132 Godkjenning av innkalling 

 
Innkallingen godkjennes med følgende merknad:  
- «innkallingen kom 6 dager før møtet, ikke sju.» 

 
133 Valg av ordstyrer og referent 
 

ü Hallvard Surlien velges til ordstyrer.  
 

ü Lage Nøst velges til referent. 
 

 
134 Møter og medievirksomhet 
 v/ Hallvard Surlien, talsperson og Ingrid Ophaug Dahl, talsperson. 
 
 Hallvard Surlien og Ingrid Ophaug Dahl orienterer. 
 
135 Høring til LNUs arbeidsprogram 
 v/ Anders Skyrud Danielsen, generalsekretær. 

Til  Arbeidsutvalget 
Kopi ti l   
Fra Lage Nøst, referent 
Dato 10.02.2014 
  



 

  
 Isa M. A. Isene orienterer i generalsekretærs fravær. 
 

ü Arbeidsutvalget tar orienteringen til orientering. 
 
136 Når refunderer vi flyreiser? 
 v/ Anders Skyrud Danielsen, generalsekretær. 
  
 Skriftlig forslag fra Anders: 
 
 F1: Ved reiser over 9 timer i forbindelse med GUs arrangementer tillates fly.  
 

Tillegg til F1 fra Pål: 
 
 F2: Når det ikke innebærer reising på natta. 
 

ü F2 er enstemmig vedtatt. 
ü F1 er enstemmig vedtatt. 

 
Ergo: ”Ved reiser over 9 timer i forbindelse med GUs arrangementer tillates 
fly, når det ikke innebærer reising på natta.” 

 
137 Saker til landsmøtet 
 

a/b/c/d) Årsmelding AU/LS/IU/sekretariat 
 

Hallvard Surlien orienterer. Arbeidet med årsmelding for AU er ikke påbegynt 
enda. Alle årsmeldingene skal behandles under ett, og sendes direkte til LM, 
ikke via LS. 
 

  e) Arbeidsplan 
  

Lage Nøst orienterer. Arbeidsplanutkastet er sendt ut på høring, og vedtas 
endelig på e-post, før det videresendes LS. 
 
f/g) Regnskap/budsjett 
 
Sakene utsettes grunnet frafall. 
 
i) Resolusjoner 
 
Lage Nøst orienterer. Debatt om resolusjoner. Pause for å lese resolusjoner. 
Deretter 5 minutter pause hvor en ikke nødvendigvis behøvde å lese 
resolusjoner. Møtet begynner igjen. Debatt om resolusjoner. 
 
Innspill fra debatten til innhold i resolusjoner:  
 
Til ”Behold sexkjøpsloven”:  



 

• Fra Pål: Innarbeide intensjon om at det skal gjøres vurdering av 
ordningen, som også er en god grunn til å ikke endre loven til den er 
evaluert. 

• Fra Pål: Vi bør støtte den politikken som er best for prostituerte. 
 

Til ”Nei til reservasjonsrett for leger”: 
 

• Fra Hallvard: Intensjonsforslag til den om reservasjonsrett. Det å være 
en fastlege er ikke en rett, det er et privilegium. 

 
Til ”TFO-ordningen må fjernes”: 

 
• Fra Hallvard: Ta bort setningen om V, KrF og SV 

 
Forslag fra Ingrid: 
 
F1: Resolusjonene videresendes LS uten innstilling. 
 
Forslag fra Pål: 
 
F2: Forslag til resolusjonskomité i AU: Lage, John og Ingrid. 
 
Forslag fra Hallvard: 
 
F3: Resolusjoner fra AU sendes over til redaksjonskomiteen. 
 

ü F1 er enstemmig vedtatt. 
ü F2 er enstemmig vedtatt. 
ü F3 er enstemmig vedtatt. 

 
 

h) Vedtektsendringer 
 

Debatt om vedtektsendringer. Hallvard noterer ned oversikt over 
avstemningen og hvilke vedtak som gjøres, grunnet dårlig Skype-forbindelse 
hos referent. 
 
Hallvards vedtektsnotater (forslagsnummereringen korresponderer med den i 
vedtektsskjemaet sendt ut m. innkallingen til AU-15-1314): 
 
F1: 
 
Forslag om å flytte forslaget til § 9.1, samt endre ordlyden til: 
 
Landsstyrerepresentanter er fylkets leder, med nestleder som vara, eller én av 
talspersonene, med den andre talspersonen som vara, der fylkesstyret ikke 
har vedtatt noe annet. 
 



 

ü Vedtatt 
 
F2: 
 

ü Ikke vedtatt 
 
F3: 
 

ü Ikke vedtatt 
 
F4: 
 
Forslag: Endre ”Grønne studenter kan sende 2 delegater” til ”Grønne 
studenter kan sende to observatører”  
 

ü Vedtatt (4-2-0) 
 
Forslag: ”Forslaget får virkning fra landsmøtet i 2016” 
 

ü Vedtatt 
 

ü F4 vedtas med vedtatte endringer (5-2-0) 
 
F5: 
 

ü Vedtatt 
 
F6: 
 
Forslag: ”F6 vedtas på e-post innen fredag” 
 

ü Vedtatt 
 
 
Påls forslag til endringer i F6 som ble vedtatt med 7 positive tilslutninger per e-post: 
 
”§ 8 Kontrollkomité 
 
8.1 Kontrollkomiteen består av tre eller fem medlemmer som velges av landsmøtet 
og som ikke kan ha andre verv i Grønn Ungdom. 
 
8.2 Kontrollkomiteen har tolkningsrett i vedtektsspørsmål. Kontrollkomiteen kan avgi 
tolkninger på forespørsel og på eget initiativ. Kun landsmøtet kan overprøve 
kontrollkomiteens tolkning. Kontrollkomiteen har tale- og forslagsrett i saker som er 
innenfor eller angår komiteens mandat. 
 
8.3 Kontrollkomiteen rapporterer til landsmøtet og landsstyret. Når kontrollkomiteen 
finner det nødvendig, skal rapportene gi en vurdering av hvordan landsmøtets og 



 

landsstyrets vedtak blir iverksatt, om Grønn Ungdoms drift er i samsvar med 
vedtektene, samt om Grønn Ungdoms midler blir brukt i samsvar med de vedtak som 
er fattet. 
 
8.5 Kontrollkomiteen har rett til å få utlevert protokoller og andre dokumenter fra alle 
organer i Grønn Ungdom. Alle medlemmer av komiteen har taushetsplikt om 
personopplysninger som må antas å være sensitive. 
 
8.6 Fylkes- og lokallag kan velge egne kontrollkomiteer. Årsmøtet vedtar komiteens 
mandat. Det er kun den nasjonale kontrollkomiteen som har myndighet til å tolke 
vedtektene.” 

 
F7: 
 

ü Vedtatt 
 
F8: 
 

ü Vedtatt 
 
F9a: 
 
Forslag om videresending:  
 

ü At F9 a, b og c sendes videre til landsstyret uten innstilling fra AU er 
vedtatt. 

 
 

F10: 
 

ü Vedtatt 
 
F11: 
 

ü Vedtatt 
 
F12: 
 
Forslag: Legge til ”Budsjettet har til formål å realisere innholdet i 
arbeidsplanen” 
 

ü Vedtatt 
 
Forslag: Stryke budsjett i § 5.5 (følger av forslaget ovenfor) 
 

ü Vedtatt 
 
F13: 



 

 
ü Ikke vedtatt 

 
F14: 
 

ü Ikke vedtatt 
 
F15:  
 

ü Ikke vedtatt 
 
F16: 
 
Forslag: Erstatte med nytt forslag til § 2.2 ”Landsmøtet kan vedta egen 
politikk for Grønn Ungdom. Denne politikken vil anses gjeldende fram til neste 
revidering av Miljøpartiet De Grønnes arbeidsprogram” 
 

ü Vedtatt 
 
F17: 
 

ü Vedtatt 
 
F18: 
 
Forslag: Endre fra ”…velges en og en” til ”velges de i en valgomgang” 
 

ü Vedtatt 
 
Forslag: F18 sendes til landsstyret uten innstilling fra AU 
 

ü Vedtatt 
 
F19: 
 
Forslag: Flytte 10.1 til 7.3 og endre ordlyd til ”Generalsekretær administrerer 
sekretariatet” 
 

ü Vedtatt 
 
Forslag: Flytte 10.2 til ny 15.1 (inkl. Opprettelse av § 15 Annet) 
 

ü Vedtatt 
 
Forslag: Stryke 10.3 
 

ü Vedtatt 
 



 

j) Valg av GU-delegater til MDGLM 
 
Anna S. Svendsen Kvam orienterer. Debatt. 
 

 
138 Sommerleir 
 v/ Øyvind Aukrust, AU-medlem  
  
 Saken bortfaller grunnet frafall. 
 
 
139 Grønt Kvinnenettverk 
 v/ Anna Kvam, AU-medlem  
 
 Anna orienterer. 
 
 Forslag fra Anna: 
 

F1: Cecilie Ness velges som GUs representant i GK. Michelle Helmersen 
Flagstad velges som vara.  
 

ü F1 er enstemmig vedtatt. 
 

 
140 Eventuelt 
  
 

John stiller spørsmål ved hvordan utlegg for IUs økende reisevirksomhet skal 
besørges. Kort debatt.  

 
 
Møtet heves kl. 20:29 
 
Deretter møtekritikk. 
 
Merknad fra referent: For framtiden bør den som refererer som hovedregel være 
tilstede i det fysiske møtelokalet, da Skype har vist seg å være en lunefull alliert.  


