
 

Til Arbeidsutvalget 

Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG 

Dato 21.04.2015 

Fra John S. Jannesson 

 

Møtedato: 21.04.2015 

Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo 

Møtetid: 18.00 (skolering fra 17.00) 

 

Tilstede Lage Nøst Talsperson 

 Isa Maline Alstadius Isene Generalsekretær 

 John Slinning Jannesson Internasjonal kontakt 

 Andrea Søgnen Tveit Arbeidsutvalgsmedlem 

 Ola Eian (Skype) Arbeidsutvalgsmedlem 

 Guri Barka Martins (Skype) Arbeidsutvalgsmedlem 

 Christine Bangum Arbeidsutvalgsmedlem 

 Jens Petter G. Pedersen (Skype) Arbeidsutvalgsmedlem 

 Mattis Sørensen Ulvang Arbeidsutvalgsmedlem 

 

Frafall Ingvild Kessel Arbeidsutvalgsmedlem 

 Anna Serafima Svendsen Kvam Talsperson 

SAKSLISTE 

Møtet åpnes kl 18:20  

016 Godkjenning av innkalling 

Innkallingen godkjennes med merknadene: 

- Skolering burde være informert om i innkallingen 

- Fylkenes runde burde gjøres om til debattsak 



 

- at et punkt om godkjenning av referat mangler 

- Punkt 030 godkjenning av referat legges til mellom punkt 017 og 018, 

- Observatør MDG-LS legges til som eventueltsak 

-    Sak 025 Økonomi fylkeslagene flyttes til mellom punkt 021 og 022 

017 Valg av ordstyrer og referent  

Andrea Søgnen Tveit og John Slinning Jannesson valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.  

030 Godkjenning av referat 

Referatet fra AU-2 godkjennes  

018 Fylkenes runde 

Samtlige orienterer om aktiviteter i sine fylker siden sist, hvordan det går med fylkets fremgang 

og hva en har gjort som FLO siden sist. Vi går igjennom og oppdaterer statusdokument for 

FLOing.  

019 Orienteringsrunde 

Samtlige orienterer om sine oppgaver siden forrige møte.  

Pause fra 19:06 til 19:11 

020 Valgkamp 

Geir S. Jensen orienterer. Har vært skoleringshelg for 10 valgkampsansvarlige i fylkene. 

021 Sommerleir 

Andrea S. Tveit orienterer.  

Christine , Anna og Geir ansvar for det faglige, Andrea og Ola for det sosiale. 

John tar kontakt med Grön Ungdom for å finne unge folkevalgte som kan komme på 

sommerleiren. 

025 Økonomi i fylkeslagene 

Isa M. A. Isene orienterer 

022 Økonomisituasjonen i Grønn Ungdom 

Isa M. A. Isene orienterer 



 

023 Tid for LS2 og GULM2  

John orienterer 

Debatt 

Forslag til vedtak 

F1: Innstilling 

Dato for LS-2 settes til 16.-18. oktober  

F2: Innstilling 

Sakspapirene til LS-2 sendes ut fredag 2. oktober to uker før møtestart 

F3: Innstilling 

Dato for GULM-2 settes til 13.-15 november 

F4:  Endring, F1 

Dato for LS-2 settes til 23.-25. oktober  

Signert John Slinning Jannesson 

F5:  Endring, F3 

Dato for GULM-2 settes til 20.-22. november 

Signert John Slinning Jannesson 

F6:  Tillegg 

Årshjul meldes opp som sak til AU-3-15 

Signert Lage Nøst 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 9 

 For Mot Avholdende Resultat 

F1 0 0 0 Falt 

F2 0 0 0 Falt 

F3 0 0 0 Falt 

F4 9 0 0 Vedtatt 

F5 9 0 0 Vedtatt 

F6 8 0 1 Vedtatt 

Vedtak 



 

F4: Dato for LS-2 settes til 23.-25. oktober  

F5: Dato for GULM-2 settes til 20.-20. november 

F6: Årshjul meldes opp som sak til AU-3-15 

Pause 19:57 til 20:09 

024 MDGLM-delegasjonen 

Ola Eian orienterer 

026 Tur til Sverige  

John orienterer 

Debatt 

Forslag til vedtak 

F1a: Innstilling 

Arbeidsutvalget reiser til Grön Ungdoms förbundsstyrelsemøte i Stockholm 25.-27. september. 

Det beregnes koste 10280 kr og tas fra budsjettposten «Arbeidsutvalget» 

F1b: Innstilling 

Arbeidsutvalget reiser til Grön Ungdoms förbundsstyrelsemøte på vårsemesteret 2016. Det 

beregnes koste 6980 kr og tas fra budsjettposten «Arbeidsutvalget»  

F1c: Motforslag til F1a-F1b 

Fem arbeidsutvalgsmedlemmer reiser til reiser til Grön Ungdoms förbundsstyrelsemøte i 

Stockholm 25.-27. september. Det beregnes koste 10280 kr og tas fra budsjettposten 

«Arbeidsutvalget» 

Signert Isa M. A. Isene 

F2: Innstilling 

Arbeidsutvalget inviterer förbundsstyrelsen i Grön Ungdom til LS-2 og fikser kost og losji. 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 8 

 For Mot Avholdende Resultat 

F1a 0 0 0 Falt 

F1b 8 1 0 Vedtatt 

F1c 0 0 0 Falt 



 

F2 9 0 0 Vedtatt 

Vedtak 

F1b: Arbeidsutvalget reiser til Grön Ungdoms förbundsstyrelsemøte på vårsemesteret 2016. Det 

beregnes koste 6980 kr og tas fra budsjettposten «Arbeidsutvalget»  

F2: Arbeidsutvalget inviterer förbundsstyrelsen i Grön Ungdom til LS-2 og fikser kost og losji. 

 

027 Voteringer  

Jens Petter orienterer 

Debatt 

Forslag til vedtak 

F1: Innstilling 

Vedtak som tidligere er fattet på Arbeidsutvalgsmøter tas til orientering. Dette med unntak av 

følgende vedtak: 

- Fra AU 6-14/15, sak 67 «Saker til behandling i ordinært AU-møte må være oppmeldt til 

generalsekretær innen klokken 15:00 elleve dager før møtedato.» Dette erstattes med 

«Saker til behandling i ordinært AU-møte må være oppmeldt til generalsekretær innen 

klokken 15:00 sju dager før møtedato.» 

- Fra AU 6-14/15, sak 67 «Til ordinære AU-møter må saksbehandlere ha levert ferdige 

sakspapirer til generalsekretær for utsendelse innen klokken 15:00 syv dager før 

møtedato.» Dette erstattes med «Til ordinære AU-møter må saksbehandlere ha levert 

ferdige sakspapirer til generalsekretær for utsendelse innen klokken 15:00 fire dager før 

møtedato.» 

F2: Innstilling 

Vedtak som tidligere er fattet på Landsstyre- og Landsmøter tas til orientering. 

F3: Innstilling 

Vedtak fattet av Arbeidsutvalget over e-post siden forrige Landsmøte referatføres i referatet fra 

dette møtet.  

F4: Innstilling 

Vedtak fattet av Grønn Ungdom organer over e-post eller telefon før forrige Landsmøte tas til 

orientering og føres inn i eget dokument. Dette dokumentet tilgjengeliggjøres for 

Grønn Ungdoms medlemmer via Grønn Ungdoms nettsider. 



 

F5:  Endring, F4 

Vedtak fattet av Grønn Ungdom organer over e-post eller telefon før forrige Landsmøte tas til 

orientering og referatføres i referatet fra dette møtet.  

Signert John Slinning Jannesson 

F6:  Endring, F1 

Erstattet ordet "orientering" med "etteretning". 

Signert Lage Nøst 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 9 

 For Mot Avholdende Resultat 

F1 0 0 0 Falt/F6 vedatt 

F2 9 0 0 Vedtatt 

F3 9 0 0 Vedtatt/ Falt 

F4 0 0 0 Falt/F5 vedtatt 

F5 8 1 0 Vedtatt 

F6 9 0 0 Vedtatt 

Vedtak 

F2: Vedtak som tidligere er fattet på Landsstyre- og Landsmøter tas til orientering. 

F3: Vedtak fattet av Arbeidsutvalget over e-post siden forrige Landsmøte referatføres i referatet 

fra dette møtet.  

F5: Vedtak fattet av Grønn Ungdom organer over e-post eller telefon før forrige Landsmøte tas til 

orientering referatføres i referatet fra dette møtet.  

F6: Vedtak som tidligere er fattet på Arbeidsutvalgsmøter tas til etteretning. Dette med unntak 

av følgende vedtak: 

- Fra AU 6-14/15, sak 67 «Saker til behandling i ordinært AU-møte må være oppmeldt til 

generalsekretær innen klokken 15:00 elleve dager før møtedato.» Dette erstattes med 

«Saker til behandling i ordinært AU-møte må være oppmeldt til generalsekretær innen 

klokken 15:00 sju dager før møtedato.» 

- Fra AU 6-14/15, sak 67 «Til ordinære AU-møter må saksbehandlere ha levert ferdige 

sakspapirer til generalsekretær for utsendelse innen klokken 15:00 syv dager før 

møtedato.» Dette erstattes med «Til ordinære AU-møter må saksbehandlere ha levert 

ferdige sakspapirer til generalsekretær for utsendelse innen klokken 15:00 fire dager før 

møtedato.» 

Se vedlegg sist i dokumentet for referatføring av vedtakene 



 

028 Retningslinjer for utsendelse av referat  

Jens Petter orienterer 

Debatt 

Forslag til vedtak 

F1: Innstilling 

Endelig referat fra møter i AU skal sendes ut til AU innen 4 dager fra møtets slutt. Et førsteutkast 

skal sendes ut til AU innen 2 dager. Endelig referat skal tidligst sendes ut 2 dager etter 

førsteutkastet.  

F2: Innstilling 

Endelig referat fra møter i LS skal sendes ut til AU innen 8 dager fra møtets slutt. Et førsteutkast 

skal sendes ut til AU innen 3 dager. Endelig referat skal tidligst sendes ut 3 dager etter 

førsteutkastet. 

F3: Innstilling 

Endelig referat fra møter i LM skal sendes ut til AU innen 4 uker fra møtets slutt. Et førsteutkast 

skal sendes ut til AU og protokollunderskrivere innen 4 dager. Endelig referat skal tidligst sendes 

ut 4 dager etter førsteutkastet. 

F4: Innstilling 

Endelig referat fra møter i LM, LS og AU skal legges ut på Grønn Ungdoms nettsider.  

F5: Innstilling 

Arbeidsutvalgsmedlem Jens Petter får til ansvar å lage en innføring i hvordan en skal føre referat 

fra møter i AU på bakgrunn av vedlagt innføring. 

F6: Endring, F1 

Endre til førsteutkast innen 4 dager 

Signert Mattis Ulvang 

F7: Endring, F2 

Endre til førsteutkast innen 4 dager 

Signert Mattis Ulvang 

F8: Endring, F2 

 



 

Endelig referat fra møter i LS skal sendes ut til AU og LS innen 8 dager fra møtets slutt. Et 

førsteutkast skal sendes ut til AU og LS innen 3 dager. Endelig referat skal tidligst sendes ut 3 

dager etter førsteutkastet. 

Signert Guri Barka Martins 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 9 

 For Mot Avholdende Resultat 

F1 9 0 0 Vedtattt 

F2 9 0 0 Vedtatt 

F3 9 0 0 Vedtatt 

F4 9 0 0 Vedtatt 

F5 9 0 0 Vedtatt 

F6 1 5 2 Falt 

F7 2 6 1 Falt 

F8 4 5 0 Falt 

Vedtak 

F1: Endelig referat fra møter i AU skal sendes ut til AU innen 4 dager fra møtets slutt. Et 

førsteutkast skal sendes ut til AU innen 2 dager. Endelig referat skal tidligst sendes ut 2 dager 

etter førsteutkastet.  

F2: Endelig referat fra møter i LS skal sendes ut til AU innen 8 dager fra møtets slutt. Et 

førsteutkast skal sendes ut til AU innen 3 dager. Endelig referat skal tidligst sendes ut 3 dager 

etter førsteutkastet. 

F3: Endelig referat fra møter i LM skal sendes ut til AU innen 4 uker fra møtets slutt. Et 

førsteutkast skal sendes ut til AU og protokollunderskrivere innen 4 dager. Endelig referat skal 

tidligst sendes ut 4 dager etter førsteutkastet. 

F4: Endelig referat fra møter i LM, LS og AU skal legges ut på Grønn Ungdoms nettsider.  

F5: Arbeidsutvalgsmedlem X får til ansvar å lage en innføring i hvordan en skal føre referat fra 

møter i AU på bakgrunn av vedlagt innføring. 

 

029 Mal stillingsbeskrivelse fylkeslag  

John orienterer 

Debatt 

Forslag til vedtak 



 

F1: Innstilling 

Malene vedtas slik de foreligger. Mindre justeringer kan gjøres i etterkant  

F2:  Tillegg 

Sette inn en kommentar øverst i malen: 

Denne malen inneholder forslag til arbeidsoppgaver. Man står fritt til å fjerne og legge til egne 

punkter. 

Signert Ola Eian 

F3:  Motforslag til F1 

Stillingsbeskrivelsene endres til en oversikt over hvilke ansvar et styre bør ha og hva de 

innebærer, og rangere den i en prioritert rekkefølge. I styret må ansvarsroller fordeles basert på 

dette dokumentet 

Signert Andrea Søgnen Tveit 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 9 

 For Mot Avholdende Resultat 

F1    Falt/F3 vedtatt 

F2 9 0 0 Vedtat 

F3 5 2 2 Vedtatt 

 

Vedtak 

F2: Sette inn en kommentar øverst i malen: 

Denne malen inneholder forslag til arbeidsoppgaver. Man står fritt til å fjerne og legge til egne 

punkter. 

F3: Stillingsbeskrivelsene endres til en oversikt over hvilke ansvar et styre bør ha og hva de 

innebærer, og rangere den i en prioritert rekkefølge. I styret må ansvarsroller fordeles basert på 

dette dokumentet 

 Eventuelt 

  Observatør til MDG-LS-1  

Jens Petter orienterer 

Debatt 

Møtet heves kl 21:25 



 

 

Deretter møtekritikk 

 

Oslo, 21. april 

John Slinning Jannesson,  

Internasjonal kontakt 



Møte Sak Tittel Vedtak Kommentar

AU 1-12/13 6 Saksutvalg
Det opprettes/har blitt opprettet saksutvalg innenfor temaene Digitale rettigheter, Klima,
Landbruk og Dyrevern.

AU 1-12/13 6 Saksutvalg Det kommer fram at vi tidligere har vedtatt å ta del i Alliansen ny landbrukspolitikk

AU 1-12/13 13 Eventuelt
Mediegruppa skal være en responsgruppe for talspersonene og ressursgruppe for
fylkestillitsvalgte

Mer en bestemmelse enn
et vedtak, men relevant
allikevel

AU 7-12/13 53 Nyhetsbrev Det startes opp et nyhetsbrev

LS 1-12/13 013B
Økonomiske
retningslinjer

Budsjett og regnskap føres fra 1. januar til 31. desember, med mindre årsmøtet vedtar et
annet budsjettår.

LS 1-12/13 013B
Økonomiske
retningslinjer

Det skal framlegges økonomirapport ved hvert landsstyremøte og budsjettet skal revideres
ved behov

LS 1-12/13 013B
Økonomiske
retningslinjer

Det skal benyttes billigste, mest miljøvennlige reisevei når nasjonal organisasjon skal
dekke den. Økonomiskansvarlig og generalsekretær kan innvilge reiser med dyrere
transportmidler, dette må avtales på forhånd. Refusjon kan reduseres ved unaturlig høye
reiseutgifter (f.eks hvis man ikke har bestilt i god tid).

LS 1-12/13 013B
Økonomiske
retningslinjer

Bruk av bil skal bare skje der hvor dette er eneste hensiktsmessige transportmiddel. Bruk
av egen bil skal alltid avtales med økonomiansvarlig eller generalsekretær på forhånd.

LS 1-12/13 013B
Økonomiske
retningslinjer

Alle reiser og utlegg som foretas på nasjonalorganisasjons regning skal klareres med
økonomiansvarlig eller generalsekritær.

LS 1-12/13 013B
Økonomiske
retningslinjer Reiseregninger må sendes inn innen 1 måned etter at arrangementet er avsluttet

LS 2-12/13 26

Tilknytting til
Ungdom mot
retusjert reklame

Arbeidsutvalget skal holde kontakt med Ungdom mot retusjert reklame og spre informasjon
om aksjonen internt når det er relevant.

LS 3-12/13 39
Tilknytting
ATTAC

Grønn Ungdom ønsker å jobbe sammen i konkrete saker, men ønsker ikke tilslutning til
ATTAC.

LM 2013 13

Godkjenning av
tilsutning til
Ungdom mot
retusjert reklame Grønn Ungdom tilsluttes til Ungdom mot retusjert reklame

AU 9-13/14 89F
Votering
observatører

Fylkeslag som har varit på 0 eller 1 LS-möte får ha med 2 observatörer och fylkeslag som
var på +1 LS-möte får ha med 1 observatör.

AU 12-13/14 89F Tvungen ferie
Arbeidsutvalget sine medlemmer tar ut minst fem uker ferie i året. Fra landsmøte til
landsmøte.

LS 1-13/14 89F
GU-delegater til
MDGLM 50 % av delegatene velges innad i AU. 50 % velges av landsmøte.

LS 2-13/14 89F
Tid og sted for
Landsmøtet 2014 Landsmøtet bør ikke legges i samme region 2 år på rad.

LS 2-13/14 89F

Prosess for valg
av
landsmøtedelega
sjonen til
MDGLM

Landsstyret anbefaler at det i framtiden nedsettes en egen valgkomité for de
landsmøtevalgte GU-representantene.

LS 3-13/14 89F
Refusjon av
flyreiser

Dersom reise med alternative transportmidler vil ta lenger enn 10 timer kan Grønn
Ungdom refundere flyreise. Når det ikke innebærer reise om natten.

AU 1-14/15 89F
Bytte av
medlemssystem En i Grønn Ungdoms sekretariat skal til en hver tid være ansvarlig for medlemspleie

AU 1-14/15 89F
Retningslinjer for
FLO

FLO-koordinator har ansvar for å stimulere til at fylkeslagsoppfølgere i arbeidsutvalget
skjøtter sitt ansvar i tråd med gjeldende retningslinjer for FLO, og skal koordinere og
samkjøre  FLO-arbeidet i AU

AU 2-14/15 89F
Status
arbeidsplan

Arbeidsutvalget skal orientere landsstyret om fremdriften i gjennomføringen av
arbeidsplanen i forbindelse med hvert LS-møte.

Vær oppmerksom på at disse vedtakene er de vedtakene ulike organer i Grønn Ungdom har kommet fram til, og som er førende for organisasjon
 eksklusivt(!) de som inngår i andre dokumenter som Resolusjoner, vedtekter, arbeidsplaner o.l.



Møte Sak Tittel Vedtak Kommentar

AU 3-14/15 36
Navnebytte på
saksutvalg Dyrevernpolitisk utvalg omdøpes til "Dyrevernsgruppa"

AU 3-14/15 36
Navnebytte på
saksutvalg Landbruksutvalget omdøpes til «Landbruksgruppa»

AU 5-14/15 56 Webredaktør Mattis velges til webredaktør for www.gronnungdom.no

AU 6-14/15 67 Årshjul
Saker til behandling i ordinært AU-møte må være oppmeldt til generalsekretær innen
klokken 15:00 elleve dager før møtedato.

AU 6-14/15 67 Årshjul
Til ordinære AU-møter må saksbehandlere ha levert ferdige sakspapirer til
generalsekretær for utsendelse innen klokken 15:00 syv dager før møtedato.

AU 11-14/15 131
Grønn Ungdoms
historie GUs historiegruppe skal følge framgangsmåten slik den her er framlagt.

Bør ses i sammenheng
med Arbeidsplan for 2015

AU 11-14/15 131
Grønn Ungdoms
historie Kartlegging av talspersoner/ledere skal være gjort innen LM2015a.

Bør ses i sammenheng
med Arbeidsplan for 2015

AU 11-14/15 131
Grønn Ungdoms
historie Intervju av tidligere talspersoner/ledere skal blir gjort innen LM2016.

Bør ses i sammenheng
med Arbeidsplan for 2015

AU 11-14/15 131
Grønn Ungdoms
historie Det ferdige arbeidet skal gi en oversikt over GU sin historie på GUs egne hjemmesider.

Bør ses i sammenheng
med Arbeidsplan for 2015

AU 11-14/15 131
Grønn Ungdoms
historie Resterende, gjennomarbeidet informasjon skal være tilgjengelig i GUs egne ressursbank.

Bør ses i sammenheng
med Arbeidsplan for 2015

LS 1-14/15 18
Global Young
Greens-kongress Grønn Ungdom søker prosjektstøtte til å medfinansiere Global Young Greens.

LS 1-14/15 18
Global Young
Greens-kongress Grønn Ungdom stiller som vilkår at kongressen skal gjennomføres i FYEG-land.

LS 1-14/15 18
Global Young
Greens-kongress

Grønn Ungdom stiller som vilkår at FYEG/GYG har fått innvilget støtte til Global Young
Greens’ kongress.

LS 1-14/15 18
Global Young
Greens-kongress Grønn Ungdom går inn med 15 000 kr til dette prosjektet i 2015.

LS 1-14/15 19 SodaStream Grønn Ungdom tilslutter seg kampanjen "La boblene briste, Boikott SodaStream"

LS 2-14/15 32
Søndagsåpne
butikker

Grønn Ungdom er for en kjøpefri dag i uken, og vil ikke åpne for uinnskrenka handel sju
dager i uken.

Gjelder inntil MDGLM 2017
avsluttes

LS 2-14/15 34
Grønn LHBTQ-
politikk

Landsstyret vedtar Grønn LHBTQ-politikk: http://www.gronnungdom.no/wp-
content/uploads/2014/10/TI-GR%C3%98NNE-LHBTQ-KRAV.pdf

Gjelder inntil MDGLM 2017
avsluttes

LS 2-14/15 33
Bosetting av
flyktninger Alle kommuner i Norge må ta imot flyktninger i tråd med IMDis anmodninger.

Gjelder inntil MDGLM 2017
avsluttes

LS 2-14/15 33
Bosetting av
flyktninger

Fylkes- og lokallagene i Grønn Ungdom krever at Miljøpartiet De Grønne i sine lokale
programmer følger IMDis anmodninger om bosetting av flyktninger, og gjør sitt beste for å
gå opp and beyond that.

Gjelder inntil MDGLM 2017
avsluttes

LS 3-14/15 47
Vårkampanje
2015

Landsstyrets mener modellen med to kampanjer per mellomvalgår er for omfattende.
Organisasjonen bør ha som ambisjon å gjennomføre én kampanje per mellomvalgår. I
valgår bør all politisk aktivitet sentreres rundt valgkampen. Vi kan fortsette med
underskriftskampanjen som Lage nevnte og bruke det som kampanje. Det er en god
kampsak som allerede er godt etablert og dermed mindre jobb med. I valgår skal det være
et særlig fokus på skolering av tillitsvalgte og medlemmer, i forkant av valgkampen.

Gjelder inntil MDGLM 2017
avsluttes



Møte Sak Tittel Vedtak Kommentar

LS 3-14/15 50
Eierskapsmeldin
ga

Grønn Ungdom ønsker at det fortsatt skal være statlig eierskap av selskaper som sørger
for ivaretakelse samfunnsmessige hensyn, og ivaretakelse av generasjonsvennlig
utvikling. Grønn Ungdoms talspersoner har ansvar for å følge debatten, ta avgjørelser
basert på dette vedtaket og påvirke Miljøpartiet De Grønnes stortingsgruppe før
avstemminger om salg av selskaper. Grønn Ungdoms arbeidsutvalg vil når det gjelder
selskaper som eies av forretningsmessige årsaker, vurdere hvert selskap utfra offentlig
debatt om selskapets samfunnsnytte og dette vedtaket. Grønn Ungdoms landsstyre vil
involveres dersom usikkerhet oppstår. Grønn Ungdom går inn for at staten ikke selger seg
ned til under 2/3 i selskaper hvor staten allerede eier 2/3 av aksjene eller mer i følgende
typer virksomheter: energiproduksjon, bygg og drift av infrastruktur, og uttak og forvaltning
av naturressurser.

Gjelder inntil MDGLM 2017
avsluttes

LS 3-14/15 52

Gjennomføring
av
Landsstyremøter

Alle fylkeslag velger en landsstyrerepresentant og en vara på sine årsmøter.
Landsstyrerepresentanten forplikter seg til ett ekstra LS etter endt verv, der vedkommende
følger med påtroppende landsstyrepresentant som observatør. Fylkeslagsoppfølgere har
ansvar for å avholde et møte med sitt fylkeslag i forkant av LS, der de går gjennom
sakspapirer, forretningsorden og typiske voteringsordener.

LS 3-14/15 57

Landsstyrets
observatørordnin
g

Hvert fylkeslag har i tillegg muligheten til å sende opptil én observatør uten stemmerett på
Grønn Ungdoms landsstyremøter. Refusjon av reiseutgifter for delegater på Grønn
Ungdoms Landsstyremøter opphører. Det innføres reiseutjevning med tak på 300,-.

LS 3-14/15 56 E18

Grønn Ungdom vil at de 40 milliardene som er tenkt til å finansiere utbyggingen av E18 i
Vestkorridoren heller innrettes mot et kraftig løft for kollektivtrafikken, bane og
sykkelvegnett i regionen – herunder en ekspressykkelveg på strekningen, som gjør at
sykkel blir et realistisk og attraktivt alternativ for pendlere.

Gjelder inntil MDGLM 2017
avsluttes

LS 3-14/15 56 E18

Grønn Ungdom vil oppfordre Miljøpartiet De Grønne, for eksempel ved stortingsgruppen,
til å løfte saken på nasjonalt nivå, med håp om at partiet kan markere seg og påvirke
debatten om finansiering av E18 Vestkorridoren.

Gjelder inntil MDGLM 2017
avsluttes

LS 3-14/15 56 E18

Grønn Ungdom vil jobbe for differensiering av kjørefeltene på E18, til henholdsvis et felt for
konvensjonelle bensin- og dieseldrevne biler, et felt for lav- og nullutslippsbiler og et felt for
kollektivtrafikken.

Gjelder inntil MDGLM 2017
avsluttes

LS 3-14/15 58
Konkurranseutset
ting av jernbanen

Grønn Ungdom åpner for forsøk på konkurranseutsetting av persontransporten på
jernbane kun dersom det stilles strenge krav til kundetilfredshet, rutetilbud, ansattes vilkår,
og økologisk bærekraft.

Gjelder inntil MDGLM 2017
avsluttes

LS 4-14/15 81

HASTERESOLU
SJON: Et sikrere
rettsvern for
asylbarna Hasteresolusjonen "Et sikrere rettsvern for asylbarna" blir vedtatt av landsstyret

Gjelder inntil MDGLM 2017
avsluttes

LS 4-14/15 79

”Regjeringen må
følge
genteknologilove
n” Landsstyret vedtar resolusjonen "Regjeringen må følge genteknologiloven"

Gjelder inntil MDGLM 2017
avsluttes

LM 1-2015 10
Godkjenning av
regnskap

Landsstyret får myndighet til å godkjenne regnskapet og revisjonsberetning på
førstkommende landsstyremøte.

E-postvotering AU 14/15
Resurspersoner i
IU (22.04.2014) Vemund Jernsletten og Christine Bangum velges til resurspersoner til internasjonalt utvalg

E-postvotering AU 14/15

Tilslutning til
folkefest mot
rasisme Grønn Ungdom tilslutter seg folkefest mot rasisme

E-postvotering AU 14/15

Hasteresolusjon:
Nei til overgrep
og plyndring i
Vest Sahara

I MDG sitt landsstyre stemmer Grønn Ungdoms representanter for resolusjonen "Nei til
overgrep og plyndring i Vest-Sahara"

E-postvotering AU 14/15
Tilknyttning Earth
Day Network Grønn Ungdom tilslutter seg Earth Day Network
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E-postvotering AU 14/15

Tilslutning til
markering for de
savnede barna Grønn Ungdom tilslutter seg PRESS' markering for de savnede barna.

E-postvotering AU 14/15
GU på Oslo
Vegetarfestival

Grønn Ungdom tildeler 3900 kroner til GU Oslo fra budsjettposten "Lokal aktivitet" for å
dekke deres utgifter ifbm stand på Oslo Vegetarfestival

E-postvotering AU 14/15

Tilslutning til
velkomstmarkerin
g for Dalai Lama Grønn Ungdom tilslutter seg fredsrådets velkomstmarkering for Dalai Lama

E-postvotering AU 14/15
Aksjon for Vest-
Sahara

Grønn Ungdom tilslutter seg Innflytternes og Nordre Aker AUFs aksjon for flyktningene fra
Vest-Sahara.

E-postvotering AU 14/15

Global solidaritet
Syria 23 august-
tilslutning

Grønn Ungdom tilslutter seg arrangementet "Fritt Syria for fred, årsmarkering for
gassmassakrene, Global solidaritet Oslo."

E-postvotering AU 14/15
fordeling av
fylkeeer

I det Isa tar en midlrtidig permisjon blir hennes FLO-verv fylt av Jens(Aust-Agder),
Mattis(Vestfold) og Kristin(Hedmark).

E-postvotering AU 14/15
Politiske saker
LS LHBTQ, Søndagsåpne butikker og Innvandring/Migrasjon blir politiske saker på LS 2-1415

E-postvotering AU 14/15

Representant i
Grønt
Kvinnenettverk Andrea erstatter Cesilie som Grønn Ungdoms representant i Grønt Kvinnenettverk

E-postvotering AU 14/15
Tilslutning til
demonstrasjon

Grønn Ungdom tilslutter seg arrangementet "Demonstrasjon: Ingen plattform til nazistisk
propaganda"

E-postvotering AU 14/15

Markering av
Krystallnatten -
tilslutning? Grønn Ungdom tilslutter seg Krystallnattmarkeringen 2014

E-postvotering AU 14/15

Fakkeltog for
Nobels Fredspris
2014 Grønn Ungdom tilslutter seg fakkeltoget for Nobels Fredspris 2014

E-postvotering AU 14/15
Saker til LS-3-
1415

Arbeidsutvalget vedtar at følgende saker skal på saksliste til LS-3: Evaluering av
høstkampanjen, Vårkampanje 2015, Budsjett 2015, Sted for LM2015, Eierskapsmeldinga,
Delegatnøkkel GULM, Gjennomføring av landsstyremøter, Valgkampstrategi, militært
bidrag til Irak, Status arbeidsplan, E18, Landsstyrets observatørordning,
konkurranseutsetning av jernbanen

E-postvotering AU 14/15

PROSJEKT:
Lokallagshåndbo
k Det opprettes en lokallagshåndboksgruppe, og 2-3 plasser utlyses til fylkene

E-postvotering AU 14/15

Tilslutning
LBHTQ-
demostrasjon

Grønn Ungdom tilslutter seg Skeiv Verdens demonstrasjon mot at 8 homofile har blitt
arrestert i Egypt for deres legning.

Telefonvotering LS 14/15

Utsatt utsending
av sakspapirer til
LS-4

Landsstyret vedtar tidsplan for siste del av møtesesongen 2014/2015 i GU (Utsendelse av
sakspapirer til GULS-4 utsettes en uke)

E-postvotering AU 14/15

Tilslutning til
solidaritetstog
mot hat og
intoleranse Grønn Ungdom tilslutter seg solidaritetstog mot hat og intoleranse 12. Januar

E-postvotering AU 14/15

World
Divestment Day
13. feb Grønn Ungdom tilslutter seg World Divestment Day 13. feb 2015 i Oslo            

E-postvotering AU 14/15
Likestillingspolitis
k plattform Grønn Ungdoms Arbeidsutvalg innstiller for Likestillingsplattform
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E-postvotering AU 14/15

Opprop for å
stoppe
grunnlovsstridig
oljeboring i Arktis

Grønn Ungdom stiller seg bak NU sitt opprop for å stoppe Grunnlovsstridig Oljeboring i
Arktis

E-postvotering AU 14/15
SKOLEVALGHÅ
NDBOKA

Grønn Ungdom vedtar å bruke 5000 kroner på å printe ut 80 eksemplarer av
skolevalghåndboka for å distribuere den på GULM 2015

E-postvotering AU 15/16

Søknad om halv
lønn i
overlappsperiode
n

Grønn Ungdom godkjenner avtroppende talsperson Ingrids søknad om å få halv lønn i
mars for overlapp

E-postvotering AU 15/16

Tilslutte oss
"Markering mot
rasisme,
muslimhat og
antisemittisme"? Grønn Ungdom tilslutter seg "Markering mot rasisme, muslimhat og antisemittisme"

E-postvotering AU 15/16
Redningsvestpåb
ud

Grønn Ungdom stemmer for fullt påbud på alle båter på under 30 ft i fart ifbm Landsstyrets
votering over hva Ramsus skal stemme når redningsvestpåbud tas opp i Stortinget

E-postvotering AU 15/16
Spleiselag på
stemmesedler

Grønn Ungdom vedtar å bruke 2500 kroner på å kjøpe inn stemmesedler sammen med
MDG Oslo, Akershus og nasjonalt.

E-postvotering AU 15/16
Frifond
Organisasjon Retningslinjer for Frifond Orgnaisasjon vedtas

E-postvotering AU 15/16
Undomsallianse
mot voldtekt Grønn Ungdom stiller seg bak Ungdomspartiforlik mot voldtekt

AU 1-15 5
Salgord til
valgkamp 2015

Grønn Ungdom skal bruke det samme slagordet som Miljøpartiet De Grønne, ”Tenk nytt,
stem grønt”, i valgkampen 2015, og skal søke å samkjøre sin øvrige kommunikasjon så
godt som mulig med moderparti og andre sideorganisasjoner (GS).

AU 1-15 6 Sommerleir
Deltageravgiften til sommerleiren skal ligge på mellom 500 kroner og 750 kroner, hvor 500
kroner er det foretrukne alternativet dersom det er økonomisk gjennomførbart.

AU 1-15 13 Møteform

Møter i Grønn Ungdoms arbeidsutvalg reguleres av følgende møteregler: · Ordstyrer har
mulighet for å sette taletid per innlegg til 2 min. Ordstyrer kan korte ned taletiden ved
knapphet på tid.· Det er ikke mulighet for replikker.- Ordstyrer har mulighet til å kvotere
opp innlegg fra de som tidligere ikke har snakket mye i debatten.

AU 1-15 13
Observatører til
MDGLS

Grønn Ungdom sender en observatør til MDGLS i de tilfeller det eksisterer minst et
arbeidsutvalgsmedlem som ønsker å delta som observatør.

AU 1-15 13
Observatører til
MDGLS

Observatør til MDGLS velges av og blant Arbeidsutvalgets medlemmer for hvert
Landsstyremøte.

AU 1-15 13
Observatører til
MDGLS Grønn Ungdom refunderer reisekostnader for observatør
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