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Møtedato 3.3.2015 

Møtested Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo 

Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) 

 
Tilstede Ingrid Ophaug Dahl Talsperson 

 Lage Nøst Talsperson 

 Anders Skyrud Danielsen Bursdagsbarn 

 John Slinning Jannesson Internasjonal kontakt 

 Anna Serafima Svendsen Kvam Arbeidsutvalgsmedlem 

 Isa Maline Alstadius Isene Arbeidsutvalgsmedlem 

 Jens Hunsbeth Schreuder Arbeidsutvalgsmedlem 

 Kristin Viko Rasmussen Arbeidsutvalgsmedlem 

 Mattis Sørensen Ulvang Arbeidsutvalgsmedlem 

 
Frafall   

 Andrea Søgnen Tveit Arbeidsutvalgsmedlem 

 

 

Bursdagssang synges i springartakt.   

169 Godkjenning av innkalling 

Innkallingen godkjennes 

170 Valg av ordstyrer og referent  

Anna og John benkes som referent i tillegg til Isa som er innstilt, hver av kandidatene holder 

en kort valgtale. Vi voterer, og Anna blir valgt.  

Kristin Viko Rasmussen valgt som referent.  

171 Godkjenning av referat 

Til neste AU er det ønske om å referere debattsaker så innholdet kan leses av medlemmer av 

AU som ikke er tilstede på møtet.  

 Bestrides av tre, tilsluttes av 4, 2 er avholdende 

 Referatet godkjennes med merknad 

Til Landsstyret GU 

Kopi til Sentralstyret MDG 

Fra Arbeidsutvalget GU 

Dato 3.3.2015 
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172 Orienteringsrunde  

 Samtlige orienterer om sine oppgaver siden sist 

173 Felles partiprogram med MDG 

Isa orienterer om at vi har felles partiprogram med MDG fram til neste revidering av 

partiprogrammet. 

174 Strategi for stortingsvalget 2017 

 Lage innleder. Tanken er å sette i gang med valgkamp tidlig, så vi er godt forberedt.  

Forslag til vedtak 

F1 Innstilling 

Arbeidsutvalget forfatter et mandat for et SVU for 2017, med sikte på at det lyses ut mulighet 

for å delta i forbindelse med – eller like i etterkant av – landsmøtet 6. – 8. mars. 

F2 Endring, F1 

Erstatte «6.-8.mars» med «høsten 2015» 

Signert Kristin 

F3 Tillegg 

Arbeidsutvalget begynner allerede etter landsmøtet 6. – 8. mars å forberede strategiprosessen 

fram mot valget 2017 (AU skal foreslå et tillegg til arbeidsplanen for 2015 - 2016 som ivaretar 

denne intensjonen). 

Signert Lage 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 9 

 For Mot Avholdende Resultat 

F1 9 0 0 Vedtatt 

F2 7 2 0 Vedtatt 

F3 9 0 0 Vedtatt  

     

 

Vedtak 

F1: Arbeidsutvalget forfatter et mandat for et SVU for 2017, med sikte på at det lyses ut 

mulighet for å delta tidsnok til at utvalget kan velges på landsmøtet høsten 2015. 

F2: Arbeidsutvalget begynner allerede etter landsmøtet 6. – 8. mars å forberede 

strategiprosessen fram mot valget 2017 (AU skal foreslå et tillegg til arbeidsplanen for 2015 - 

2016 som ivaretar denne intensjonen) 



3 

 

175 GU-delegater til MDGLM 

Anna innleder 

Forslag til vedtak 

F1 Innstilling 

Grønn Ungdom sender 3 observatører til MDGLM utover de 6 delegatene vi allerede er sikret. 

Talspersonene reiser som observatører.  

F2 Innstilling 

Grønn Ungdom foreslår for MDGLM at de 3 observatørene vi sender utover ordinær kvote blir 

oppgradert til delegater.  

F3 Innstilling 

Anna Kvam får ansvar for å formulere forslag til MDGLM og sørge for framdrift i lobbyarbeidet 

for dette forslaget. 

F4 Endring, F1 

Legge til «6 om budsjettet tillater det,» etter mellom 3 og observatører 

Signert Anders 

 F5 Endring, F1 

Grønn Ungdom arbeider for at det blir sendt 6 observatører utover delegatene. Det innebærer 

å søke om redusert pris eller finne alternative losjimetoder 

 Signert Anna 

 F6 Endring, F1 

 Stryke «Talspersonene resier som obesrvatører» 

 Signert Anna 

Votering 

 Resultat 

F5 Vedtatt 

F4 Ivaretatt i F5 

F6 Vedtatt 

F1 Vedtatt 

F2 Falt 

F3 Falt som resultat av vedtak i F2 

 

Vedtak 

F1: Grønn Ungdom arbeider for at det blir sendt 6 observatører utover delegatene. Det 

innebærer å søke om redusert pris eller finne alternative losjimetoder 
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176 Status valglister 

John og Isa orienterer 

MDG har listekampanje, vi må hjelpe de og få GUere med på listene! Se mail fra John på 

hvordan du går fram for å kontakte ungdomskandidater i ditt fylke.  

Mobiliseringsmøte onsdag kl 15 – 19.  

177 Valgkamp 

 Kristin introduserer, samtlige kommer med oppdatering på valgkamp.  

MDG har etter oppfordring fra Oslo MDG fremmet ønske til MDGLS om å ta opp igjen saken 

om politiske hovedprioriteringer.  

Vi må passe på å ikke bruke forkortelser!  

Vi har 19 personer på lista over ungdomskandidater på topp 5! Mentorordningen er en knall 

idé, vi har fått positive tilbakemeldinger fra mentorer og listekandidater  

Skoleringshelg for valgkampansvarlige: Anna og Jens har hatt møte. Vi må snart spikre dato 

for samlingen (tentativt 10.-12.april, det er på plass i GU-kalenderen) OG alle FLOer har 

ansvar for å ha på plass en VKA i sine fylker innen LM.  

Materiell og nettside kommer i gang etter at vi har valgt saker (etter LM). MDG har en pilot 

ute på materiell-generator.  

MDGs listetoppsamling blir bra! Det er plass til 270 stk, inkludert AU. Folk i Oslo kan komme 

innom 30.-31.mai. 

178 Avslutning av verv for sesongen 2014/2015 

Anders innleder, og oppfordrer oss til å ta en titt på stillingsinstruksen vi vedtok i starten av 

perioden, og med bakgrunn i den fylle ut en kort rapport for vervet.  

Mal for prosjektrapporter finnes her. Mal for vervrapporter finnes her. Overskriftene er kun 

forslag, du legger til og fjerner som du ønsker. Vi tar sikte på 1 A4-side for AU-vervet.  

Rapportene legges i denne mappa, helst i pdf.  

179 Landsmøtet 

Anders innleder. Alle må gå inn i Landsmøte-mappa og få oversikt over hva som finnes der. 

SPESIELT må alle sjekke fanen internprogram i dokumentet program.  

 Lage tar ansvar for å finne folk utenfor AU til redaksjonskomitéene 

 Vi trenger flere frivillige! Spesielt nattevakt!  

AUs rolle: vi har en enighet om at vi snakker om det vi mener som person, og ikke har låst AU 

til et syn. Vi er med som medlemmer av organisasjonen Grønn Ungdom.  

https://drive.google.com/file/d/0ByWva4KVWS9oblg4UGd1TUl3Mm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByWva4KVWS9odGxYQW0tcFBjV1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0ByWva4KVWS9ofmtnc2hfNFhYbXpub2g4SnV5OWFuS2ZuTmhXX2oxVWhTRGhBR0dOOHlJbGs&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B4vip4GBd-NVR25Nb2wxUE5EN00&usp=sharing
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Vi bør ha en karma-liste (som på sommerleir) 

180 Vedtektsendringer til MDGLM 

 Lage innleder 

181 Temamøte 

 Lage innleder 

 

Møtet heves kl 21:05 


