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Til Grønn Ungdoms medlemmer        

Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne   

Dato 23. november 2015 

Fra Isa M. A. Isene, generalsekretær 

 

Møtedato: 20.-22. november 2015 

Møtested: Nordseter skole, Oslo 

Møtetid: 17:00 

Tilstede: 

 Josefine Haraldsen Akershus Delegat 

 Lars Sønsteby Akershus Delegat 

 Leo Moe Akershus Delegat 

 Marthe Sponberg Akershus Delegat 

 Martin Rognlien Akershus Delegat 

 Matilde Riveros Laumb Akershus Delegat 

 Per Tandberg Akershus Delegat 

 Tiril Melby Borknes Akershus Delegat 

 Jens Petter Grini Pedersen Arbeidsutvalgsmedlem Delegat 

 Ola Eian Arbeidsutvalgsmedlem Delegat 

 Christine Bangum Arbeidsutvalgsmedlem Delegat 

 Ingvild Kessel Arbeidsutvalgsmedlem Delegat 

 Mattis Ulvang Arbeidsutvalgsmedlem Delegat 

 Andrea Søgnen Tveit Arbeidsutvalgsmedlem Referent 

 Aicha Hornli Annab Aust-Agder Delegat 

 Ravn Gavigan Buskerud Delegat 

 Torun Bjørgo Buskerud Delegat 

 Vegard Berget Buskerud Delegat 

 Cathrine Kristensen Finnmark Delegat 

 Isa Maline Alstadius Isene Generalsekretær Delegat 

 Birgitte Kessel Grønne Studenter Delegat 

 Signe Bakke Johannessen Grønne Studenter Delegat 

 Dag-Are Halland Hedmark Delegat 

 Kasper Syvertsen Hedmark Delegat 

 Ole Peder Skonnord Hordaland Delegat 

 Øyunn Stokkeland Hordaland Delegat 
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 John Slinning Jannesson Internasjonal kontakt Delegat 

 Ingvild Asphold Møre og Romsdal Delegat 

 Lars Christian Bjørnå Møre og Romsdal Delegat 

 Silje Balseth Møre og Romsdal Delegat 

 Sine Strand Oslo Nordland Delegat 

 Mia Kristoffersen Nord-Trøndelag Delegat 

 Aja Nyima Cham Oslo Delegat 

 Andreas Sortland Rolfsnes Oslo Delegat 

 Dagny Marie Sand Haarberg Oslo Delegat 

 Daniel Norum Oslo Delegat 

 Hulda Holtvedt Oslo Delegat 

 Ivar Mekonnen Germiso Arnesen Oslo Delegat 

 Johnny Tran Oslo Delegat 

 Mari Bergsjø Østby Oslo Delegat 

 Marie Helene Hegge Oslo Delegat 

 Maud Von Der Lippe Oslo Delegat 

 Nora Heyerdahl Oslo Delegat 

 Olea Björk Oslo Delegat 

 Sebastian Sahl Oslo Delegat 

 Sindre Fjeldstad Oslo Delegat 

 Stian Bjørnøy Oslo Delegat 

 Teodor Bruu Oslo Delegat 

 Einar Torkelsen Rogaland Delegat 

 Hanna Andersen Rogaland Delegat 

 Thomas Hartvigsen Rambjørg Rogaland Delegat 

 Truls Matias Torgersen Rogaland Delegat 

 Vårin Sinnes Rogaland Delegat 

 Adrian Skagen Sør-Trøndelag Delegat 

 Alexander Jansen Sør-Trøndelag Delegat 

 Jurate Viskantaite Sør-Trøndelag Delegat 

 Kim By Sør-Trøndelag Delegat 

 Lone Sandvik Kristiansen Sør-Trøndelag Delegat 

 Margit Fausko Sør-Trøndelag Delegat 

 Nina Bie Sør-Trøndelag Delegat 

 Odin Løkken Øre Sør-Trøndelag Delegat 

 Victor Elias Okpe Sør-Trøndelag Delegat 

 Lage Nøst Talsperson Delegat 

 Anna Serafima Svendsen Kvam Talsperson Delegat 

 Amalie Auran Telemark Delegat 

 Lisa Velouria Skinnarland Telemark Delegat 

 Marie Skyer Telemark Delegat 

 Mats Tufte Moldskred Telemark Delegat 

 Frida Astete Troms Delegat 
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 Jørgen Abel Bjørvik Paulsen Troms Delegat 

 Terje Moen Vest-Agder Delegat 

 Tobias Stokkeland Vest-Agder Delegat 

 Andrine Nordby Strømnes Østfold Delegat 

 Ingvild Garmo Nilsson Østfold Delegat 

 Live Nysted Uttisrud Østfold Delegat 

 Vilde Nysted Uttisrud Østfold Delegat 

 Åsalinn Arntzen Dale Østfold Delegat 

 Anders Skyrud Danielsen  Ordstyrer 

 Kristin Eriksen  Ordstyrer 

 Kristin Viko Rasmussem  Ordstyrer 

 Ingrid Ophaug Dahl  Tellekorps 

 Geir Storli Jensen  Tellekorps 

 Børge André Roum  Tellekorps 

 

Møtet settes kl 20:01 av Grønn Ungdoms generalsekretær. 

 

1.1 Valg av ordstyrere 
Kristin Viko Rasmussen, Anders Skyrud Danielsen og Kristin Eriksen velges til ordstyrere. 

 

1.2 Valg av referenter 
 Isa Maline Alstadius Isene og Andrea Søgnen Tveit velges til referenter. 

 

1.3 Valg av protokollunderskrivere 
 Nora Heyerdahl og Per Silnes Tandberg velges som protokollunderskrivere. 

 

1.4 Godkjenning av innkalling 
 Innkallingen godkjennes med disse merknadene: 

 
- Vedtektsbrudd § 5.3 

Landsstyret skal kalle inn til landsmøtet senest åtte uker før åpningsdagen. Innkallingen skal opplyse 
om tid, sted og krav for påmelding. Sakspapirer sendes til delegatene tre uker før landsmøtet. 

Innkallingen til landsmøtet ble sendt ut fem uker før åpningsdagen. 
  

- Vedteksbrudd § 5.4 
Frist for å melde opp saker, sende inn endringsforslag til vedtektene og resolusjoner er seks uker før 
åpningsdagen. 

Fristen for å melde opp saker til landsmøtet ble satt til tre uker før åpningsdagen. 

 

Merknad fra kontrollkomitéen: 
Kontrollkomitéen har kommet frem til at dette ikke er en tolkningssak, siden vedtektene er 

såpass tydelige på at det er vedtektsbrudd. 

Landsmøtet må ta stilling til om de vil godkjenne innkallingen, og om de vil 

behandle saker som er meldt opp etter 9. oktober.  

Kontrollkomitéen anbefaler en redegjørelse samtidig med godkjenning av innkalling.  
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1.5 Valg av tellekorps 
 Geir Storli Jensen, Børge André Roum og Ingrid Ophaug Dahl velges som tellekorps. 

 

1.6 Valg av redaksjonskomité 
Mattis Ulvang, Ingvild Kessel, Marie Skyer og Truls Matias Torgersen velges som 

redaksjonskomité for resolusjoner. 

 

Anna Kvam, John Slinning Jannesson og Ingvild Garmo Nilsson velges som redaksjonskomité for 

skolepolitisk plattform. 

 

Christine Bangum, Lage Nøst, Åsalinn Arnzten Dale og Vårin Sinnes velges som redaksjonskomité 

for styringsdokumenter. 

 

1.7 Godkjenning av møteregler 
Ordstyrerne legger fram møtereglene. 

 

Debatt 
 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Signert Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 

Stryke § 19, punkt 3, bokstav a). 

 

F2: Signert Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 

Dersom F1 faller: Endre § 19, punkt 3, bokstav a) til «Forslagsstiller for hver øvrig kandidat 

holder en redegjørelse for sin kandidat på inntil 30 sekunder.» 

 

Votering 
Antall stemmeberettigede: 68 

 

Vedtak 

Møtereglene godkjennes med følgende endringer: 

 

F1: Signert Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 

Stryke § 19, punkt 3, bokstav a). 

 

1.8 Godkjenning av dagsorden 
 Dagsorden godkjennes. 

 

2.4 Årsmelding Kontrollkomitéen 
Kontrollkomitémedlem Victor Elias Okpe orienterer landsmøtet om kontrollkomitéens arbeid 

siden forrige landsmøte. 
 

2.1 Årsmelding Arbeidsutvalget 
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Talsperson Lage Nøst orienterer landsmøtet om arbeidsutvalgets arbeid siden forrige landsmøte. 

 

2.2 Årsmelding Internasjonalt Utvalg 
Internasjonal kontakt John Slinning Jannesson orienterer landsmøtet om internasjonalt utvalg sitt arbeid 

siden forrige landsmøte. 

 

2.5 Revisjonsberetning 
Generalsekretær Isa Maline Alstadius Isene orienterer landsmøtet om organisasjonens økonomiske 

tilstand siden forrige landsmøte. 
 

 Debatt 

Møtet heves for dagen kl 21:43 

 
Møtet åpnes lørdag kl 11:00 

 

3 Godkjenning av regnskap 
Generalsekretær Isa Maline Alstadius Isene innleder saken. 

 

Oppklarende spørsmål 
 
Regnskap for 2014 godkjennes. 

 

4.1  Grønn Ungdoms arbeidsplan 2016 
Talsperson Anna Serafima Svendsen Kvam innleder saken. 

 

 Debatt 
 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Innstilling 
Landsmøtet vedtar «Arbeidsplan 2016» slik den foreligger. 

 
F2: Signert Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
Linje 16, side 55: Tilleggsforslag, nytt underkapittel: 
 

“Trygg organisasjon 

Grønn Ungdom skal jobbe med å bli en enda tryggere organisasjon for barn og unge og alle 
medlemmer av organisasjonen skal kjenne på at de trygge på arrangement og tilstelninger i regi 

av Grønn Ungdom. 
Grønn Ungdom skal: 

 Skrive og vedta etiske retningslinjer, samt sanksjoner for disse, for organisasjonen. 

 Forme en akutt plan i tilfeller for: 

- Alvorlig skade 

- Vold 
- Seksuelt overskridende adferd” 
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 F3: Signert Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
 Linje 17, side 53: Tilleggsforslag, nytt punkt: 
 “Det skal ikke opprettes et utdanningspolitisk utvalg” 

  
F4: Signert Hulda Holtvedt, Oslo; Sindre Fjeldstad, Oslo; Vegard Berget, Buskerud 

 Linje 17, side 53: Tilleggsforslag, nytt punkt: 

 “Opprette et utdanningspolitisk utvalg som har mandat til: 
Få bred aksept for Grønn Ungdoms skolepolitikk inn i Miljøpartiet De Grønne, med tanke på 

programprosessen frem mot 2017.  
Jobbe sammen med programkomitéens skoleutvalg i Miljøpartiet De Grønne. 

Rapportere til LS-3-16, samt fremme politikk der for en bred diskusjon i Grønn Ungdom. 

Samarbeide med relevante aktører, innenlands og utenlands. 
Bygge på kompetansen som er tilstede i partiet. 

 
 F5: Signert Anna Kvam, talsperson 

Dersom F4 blir vedtatt: Tilleggsforslag til punktet om utdanningspolitisk utvalg, nytt underpunkt: 
 “Utvalget oppløses etter LS-3-16.” 

 

 F6: Signert Jørgen Abel Bjørvik Paulsen, Troms 
 Linje 9, side 55: Tilleggsforslag: 

“Lokallagene skal deles inn i regioner/gruppe basert på geografi og miligheter for samarbeid, 
eller deles inn etter hva fylkesstyret mener er mest hensiktsmessig. Alle fylkesstyrets medlemmer 

skal være delaktig i oppfølgingen av regionene/lokallagene. Det skal være en eller flere 

lokallagsansvarlig(e) innad i fylkesstyrene.” 
 

F7: Signert Arbeidsutvalget 
Linje 9, side 52: Tilleggsforslag, nytt avsnitt: 

 

«Strategi for stortingsvalget 2017 
Grønn Ungdom skal sette et strategisk valgkampsutvalg (SVU) for stortingsvalgkampen 2017 på 

det første landsstyremøtet i 2016, som også skal vedta et mandat for SVU. Strategisk 
valgkamputvalg skal utarbeide og fremme forslag til valgkampstrategi som kan vedtas på GULM 

2016. SVU skal bestå av fem medlemmer, hvorav to skal være fra arbeidsutvalget. 
Arbeidsutvalget skal lyse ut de øvrige plassene i SVU innen 1. desember 2015. I tillegg skal 

arbeidsutvalget jobbe tett med Miljøpartiet De Grønne nasjonalt og i fylkene for å sikre at Grønn 

Ungdom lytter til i strategi- og nominasjonsprosesser, og gjennom FLO-ordingen bistå i 
fylkeslagene med årsmøter og nominasjonsmøter i Miljøpartiet De Grønnes fylkeslag.» 

 
 F8: Signert Sindre Fjeldstad, Oslo 

 Linje 7, side 54: Tilleggsforslag, nytt punkt: 

 “Sørge for at lokallagenes epostsystem utrustes med spamfilter.” 
 

 F9: Signert Guri Barka Martins, Arbeidsutvalget 
 Linje 18, side 54: Endringsforslag: 

“En representant fra Arbeidsutvalget skal aktivt representere Grønn Ungdom i Miljøpartiet De 
Grønnes Programkomité.” 

 

F10: Signert Sindre Fjeldstad, Oslo 
Linje 42, side 54: Tilleggsforslag, nytt punkt: 

“Alle lokallagsnettsidene skal ha en “Bli medlem”-knapp lett synlig, samt 
påmeldingslenke til lagets nyhetsbrev.” 
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Votering 
Antall stemmeberettigede: 72 

  
F1 vedtas med endringer. 

 F2 vedtas. 

 F4 faller til fordel for F3. 
 F5 faller til fordel for F3. 

 F7 vedtas. 
 F8 vedtas. 

 F9 vedtas. 

 F10 vedtas. 
 

 

 
      

 

Vedtak 

Grønn Ungdom arbeidsplan vedtas med følgende endringer: 
         

F2: Signert Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
Linje 16, side 55: Tilleggsforslag, nytt underkapittel: 
 

“Trygg organisasjon 
Grønn Ungdom skal jobbe med å bli en enda tryggere organisasjon for barn og unge og alle 

medlemmer av organisasjonen skal kjenne på at de trygge på arrangement og tilstelninger i regi 
av Grønn Ungdom. 

Grønn Ungdom skal: 

 Skrive og vedta etiske retningslinjer, samt sanksjoner for disse, for organisasjonen. 

 Forme en akutt plan i tilfeller for: 

- Alvorlig skade 
- Vold 

- Seksuell overskridende adferd” 
  

 F3: Signert Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær 
 Linje 17, side 53: Tilleggsforslag, nytt punkt: 
 “Det skal ikke opprettes et utdanningspolitisk utvalg” 

  
F6: Signert Jørgen Abel Bjørvik Paulsen, Troms 

 Linje 9, side 55: Tilleggsforslag: 
“Lokallagene skal deles inn i regioner/gruppe basert på geografi og miligheter for samarbeid, 

eller deles inn etter hva fylkesstyret mener er mest hensiktsmessig. Alle fylkesstyrets medlemmer 

skal være delaktig i oppfølgingen av regionene/lokallagene. Det skal være en eller flere 
lokallagsansvarlig(e) innad i fylkesstyrene.” 

 
F7: Signert Arbeidsutvalget 
Linje 9, side 52: Tilleggsforslag, nytt avsnitt: 

 
“Strategi for stortingsvalget 2017 

Grønn Ungdom skal sette et strategisk valgkampsutvalg (SVU) for 
stortingsvalgkampen 2017 på det første landsstyremøtet i 2016, som også skal 

 For Mot Avholdende Resultat 

F3 34 30 8 Vedtatt 

F6 35 24 13 Vedtatt 



8 

 

 

vedta et mandat for SVU. Strategisk valgkamputvalg skal utarbeide og fremme forslag til 

valgkampstrategi som kan vedtas på GULM 2016. SVU skal bestå av fem medlemmer, hvorav to 
skal være fra arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget skal lyse ut de øvrige plassene i SVU innen 1. 

desember 2015. I tillegg skal arbeidsutvalget jobbe tett med Miljøpartiet De Grønne nasjonalt og 
i fylkene for å sikre at Grønn Ungdom lytter til i strategi- og nominasjonsprosesser, og gjennom 

FLO-ordingen bistå i fylkeslagene med årsmøter og nominasjonsmøter i Miljøpartiet De Grønnes 

fylkeslag.» 
 

 F8: Signert Sindre Fjeldstad, Oslo 
 Linje 7, side 54: Tilleggsforslag, nytt punkt: 

 “Sørge for at lokallagenes epostsystem utrustes med spamfilter.” 

 
F9: Signert Guri Barka Martins, Arbeidsutvalget 
Linje 18, side 54: Endringsforslag: 

“En representant fra Arbeidsutvalget skal aktivt representere Grønn Ungdom i Miljøpartiet De 

Grønnes Programkomité.” 

 
F10: Signert Sindre Fjeldstad, Oslo 

Linje 42, side 54: Tilleggsforslag, nytt punkt: 
“Alle lokallagsnettsidene skal ha en “Bli medlem”-knapp lett synlig, samt påmeldingslenke til 

lagets nyhetsbrev.” 
 

4.3 Internasjonalt utvalgs arbeidsplan 2016 
Internasjonal kontakt John Slinning Jannesson innleder saken. 

 

Debatt 
 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Innstilling 

Landsmøtet vedtar arbeidsplan til internasjonalt utvalg slik den foreligger. 
 

F2: Signert Truls Torgersen, Rogaland 
Legge til på slutten av linje 11, side 68: “Dette skal blant annet gjøres ved å lage en liste over 

kommende arrangementer og feste den øverst på IU sine Facebooksider. Denne skal oppdateres 
regelmessig.” 

 

F3: Signert Sindre Fjeldstad, Oslo; Hulda Holtvedt, Oslo; Stian Bjørnøy, Oslo 
Legge til linje 11, s. 70: “Videreformidle innsikter, vurderinger, konklusjoner og annet fra FYEGs 

arbeidsgrupper til GU og GUs fylkeslag.” 
 

Votering 
Antall stemmeberettigede: 72 
 
F1 vedtas med endringer. 

F2 vedtas. 

F3 vedtas. 
  

Vedtak 
Arbeidsplan til internasjonalt utvalg vedtas med følgende endringer: 
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 F2: Signert Truls Torgersen, Rogaland 
Legge til på slutten av linje 11, side 68: “Dette skal blant annet gjøres ved å lage en liste over 

kommende arrangementer og feste den øverst på IU sine Facebooksider. Denne skal oppdateres 
regelmessig.” 

 

F3: Signert Sindre Fjeldstad, Oslo; Hulda Holtvedt, Oslo; Stian Bjørnøy, Oslo 
Legge til linje 11, s. 70: “Videreformidle innsikter, vurderinger, konklusjoner og annet fra FYEGs 

arbeidsgrupper til GU og GUs fylkeslag.” 

 

4.4 Budsjett 2016 
Generalsekretær Isa Maline Alstadius Isene innleder saken. 

 

Debatt 

 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Innstilling 

Budsjettet for 2016 vedtas slik det er fremlagt. 

 
F2: Signert Hulda Holtvedt, Oslo; Sindre Fjeldstad, Oslo; Vegard Berget, Buskerud; Marie Hegge, 
Oslo 
Flytte 5 000 kroner fra utgiftspost “Politisk kampanje” til ny utgiftspost “Utdanningspolitisk 

utvalg”. 

 

Votering 
Antall stemmeberettigede: 72 
 

F1 vedtas. 

F2 trekkes til fordel for tidligere vedtak. 

  

Vedtak 
F1: Innstilling 

Budsjettet for 2016 vedtas slik det er fremlagt. 
 

4.2 Kampanje 2016 
Talsperson Lage Nøst innleder saken. 

 

 Debatt 
 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Innstilling 
Grønn Ungdom skal arrangere en politisk kampanje i løpet av høsten 2016, med oktober som 

utadrettet kampanjemåned. 
 

F2: Innstilling 
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Tema for Grønn Ungdoms politiske kampanje 2016 skal være plast i havet, mikroplast og marin 

forsøpling.  
 

F3: Innstilling 
Mandat for Grønn Ungdoms kampanjeutvalg 2016: 
Fem medlemmer danner kampanjeutvalget: Minst to fra arbeidsutvalget, og minst to fra utenfor 

arbeidsutvalget. Kampanjeutvalget velges av arbeidsutvalget etter utlysning. Kampanjeutvalget 
skal konstituere seg selv, og utpeke en koordinator internt.  

 
Kampanjeutvalget har ansvar for å: 

 Lage en detaljert plan for gjennomføring av Grønn Ungdoms politiske kampanje for 2016, 

med tidslinje, budsjett, vervestrategi og kommunikasjonsstrategi. Planen skal baseres på 

signaler og vedtak fra Grønn Ungdoms landsmøte. 
 Styre kampanjens økonomi innenfor rammene av budsjettposten ”politisk kampanje” i 

Grønn Ungdoms budsjett. 

 Holde landsstyret og arbeidsutvalget (herunder mediegruppa, skolerings- og 

verveansvarlige) løpende orientert om og involvert i planlegging og gjennomføring av 
kampanjen. 

 Designe, trykke og distribuere eventuelt kampanjespesifikt materiell. 

 Skolere Grønn Ungdoms medlemmer i kampanjetematikken, i samarbeid med 

skoleringsgruppa i arbeidsutvalget. 
 Koordinere og arrangere aksjoner i forbindelse med kampanjen. 

 Gjennomføre en evaluering og skrive rapport om kampanjen etter endt kampanjeperiode, 

og legge denne fram for landsstyret. 

 

F4: Signert Sindre Fjeldstad, Oslo; Stian Bjørnøy, Oslo; Hulda Holtvedt, Oslo; Maud Von Der 
Lippe, Oslo 
Endre linje 10-11, side 63: “Grønn Ungdom skal arrangere en politisk kampanje i løpet av høsten 
2016, med 6 uker i oktober og november som utadrettet kampanjeperiode.”  

 

F5/F6: Signert Vårin Sinnes, Rogaland; Einar Torkelsen, Rogaland; Hanna Andersen, Rogaland; 
Truls Torgersen, Rogaland; Thomas Rambjørg, Rogaland; Per Tandberg, Akershus 
Erstatte F2 med “Tema for Grønn Ungdom politiske kampanje 2016 skal være matsvinn.” 

 

F7: Signert Lisa Velouria Skinnarland, Telemark 

Endringsforslag, linje 13, side 63: 
“Tema for Grønn Ungdoms politiske kampanje 2016 skal være likestilling i bred grad.” 

 
F8: Signert Nora Jungeilges Heyerdahl, Oslo 

Tilleggsforslag linje 14, side 63, ny leddsetning etter “marin forsøpling”: 
“og grønne alternativer til dagens lite bærekraftige plastforbruk.” 

 

F9: Signert Jørgen Abel Bjørvik Paulsen, Troms 
Endre linje 13 side 63 fra “Tema for …. skal være plast i havet, mikroplast og marin forsøpling” til 

“Tema for … skal være likestilling og normkritikk i et bredt perspektiv.”  
 

F10: Signert Truls Torgersen, Rogaland 

Endre linje 18, side 63 fra “Kampanjeutvalget velges av arbeidsutvalget etter 
utlysning” til “Kampanjeutvalget velges av GULS-1-16 etter utlysning av 

arbeidsutvalget”. 
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 F11: Signert Åsalinn Arntzen Dale, Østfold 

Endre kampanjesak til “Matforbruk,” hvorav innholdet blant annet skal være “matsvinn.” 

 

Votering 
Antall stemmeberettigede: 72 
 
F4 faller til fordel for F1. 

F2 faller til fordel for F5/F6. 
F9 faller til fordel for F5/F6. 

F5/F6 vedtas. 
F3 vedtas. 

F7 faller til fordel for F5/F6. 

F8 faller til fordel for F5/F6. 
F10 vedtas. 

F11 faller til fordel for F5/F6. 

 For Mot Avholdende Resultat 

F1 37 24 6 Vedtatt 

 

 Vedtak 
Plan for kampanje 2016 vedtas med følgende endringer: 

  

F1: Innstilling 

Grønn Ungdom skal arrangere en politisk kampanje i løpet av høsten 2016, med oktober som 
utadrettet kampanjemåned. 

   
F3: Innstilling 

Mandat for Grønn Ungdoms kampanjeutvalg 2016: 
Fem medlemmer danner kampanjeutvalget: Minst to fra arbeidsutvalget, og minst to fra utenfor 

arbeidsutvalget. Kampanjeutvalget velges av arbeidsutvalget etter utlysning. Kampanjeutvalget 

skal konstituere seg selv, og utpeke en koordinator internt.  

 
Kampanjeutvalget har ansvar for å: 

 Lage en detaljert plan for gjennomføring av Grønn Ungdoms politiske kampanje for 2016, 

med tidslinje, budsjett, vervestrategi og kommunikasjonsstrategi. Planen skal baseres på 

signaler og vedtak fra Grønn Ungdoms landsmøte. 

 Styre kampanjens økonomi innenfor rammene av budsjettposten ”politisk kampanje” i 

Grønn Ungdoms budsjett. 
 Holde landsstyret og arbeidsutvalget (herunder mediegruppa, skolerings- og 

verveansvarlige) løpende orientert om og involvert i planlegging og gjennomføring av 

kampanjen. 
 Designe, trykke og distribuere eventuelt kampanjespesifikt materiell. 

 Skolere Grønn Ungdoms medlemmer i kampanjetematikken, i samarbeid med 

skoleringsgruppa i arbeidsutvalget. 

 Koordinere og arrangere aksjoner i forbindelse med kampanjen. 

 Gjennomføre en evaluering og skrive rapport om kampanjen etter endt kampanjeperiode, 

og legge denne fram for landsstyret. 
 

F5/F6: Signert Vårin Sinnes, Rogaland; Einar Torkelsen, Rogaland; Hanna 
Andersen, Rogaland; Truls Torgersen, Rogaland; Thomas Rambjørg, Rogaland; Per 
Tandberg, Akershus 
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Erstatte F2 med “Tema for Grønn Ungdom politiske kampanje 2016 skal være matsvinn.” 

 
F10: Signert Truls Torgersen, Rogaland 

Linje 18, side 63: Endringsforslag: 
Endre fra “Kampanjeutvalget velges av arbeidsutvalget etter utlysning” til “Kampanjeutvalget 

velges av GULS-1-16 etter utlysning av arbeidsutvalget”.  

 

5 Skolepolitisk plattform 
Talsperson Anna Kvam innleder saken. 

 

 Debatt 
 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Innstilling 
Landsmøtet vedtar den skolepolitiske plattformen «Grønn Ungdoms skolekrav» slik den 

foreligger. 
 

F2: Signert Vårin Sinnes, Rogaland; Truls Torgersen, Rogaland 

Linje 24, side 85: Tilleggsforslag: 
Legge til “og ungdomsskolen” etter “Den videregående skolen” 

 
F3: Signert Ingvild Kessel, arbeidsutvalget 
Linje 22, side 82: Strykningsforslag: 

“utvide ordningen med frukt og grønt til også å omfatte ungdomsskolen, innføre et gratis 
skolemåltid,” 

 
F4: Signert Lars Christian Bjørnå, Møre og Romsdal 
Linje 23, side 85: Tilleggsforslag:  
Sette inn “plikter og,” før “rettigheter,” slik at det lyder “Elever skal få bedre opplysning om sine 

plikter og rettigheter,” 

 
F5: Signert Lisa Velouria Skinnarland 

Linje 22, side 82: Strykningsforslag: 
“og på sikt innføre et gratis skolemåltid,” 

 

F6: Signert Marie Skyer, Telemark 
Linje 38, side 85: Tilleggsforslag, nytt punkt:  

“Man skal kunne komme opp vi hvilket som helst fag, også de kreative fagene, på lik linje med de 
teoretiske fagene.” 

 

F7: Signert Jørgen Abel Bjørvik Paulsen, Troms 
Linje 21, side 85: Tilleggsforslag: 

“Vi vil på sikt forbedre kjennskapen til det mangfoldet av legninger og kjønnsidentitet som 
mennesker har og som barn og unge begynner å føle på tidlig.”  

 
F8: Signert Ole Peter Skonnord, Hordaland 

Linje 1, side 83: Tilleggsforslag etter “kjønnsnormer”: 

Legge til “samtykke”, slik at setningen lyder “Vi vil innføre tidligere og bedre 
seksualundervisning, med fokus på sunne relasjoner, forelskelse, legning, 

kjønnsnormer, samtykke, grensesetting og overgrepsproblematikk.” 
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F9: Signert Teodor Bruu, Oslo 
Linje 22, side 82: Endringsforslag: 

Endre punkt 1.4 til “Grønn Ungdom vil innføre én time fysisk aktivitet om dagen i grunnskolen. 
Denne fysiske aktiviteten skal ikke vurderes med karakter eller være gjenstand for testing. Vi vil 

også utvide ordningen med frukt og grønt til også å omfatte ungdomsskolen og på sikt innføre et 

gratis skolemåltid.” 
 

 F10: Signert Nina Bie, Sør-Trøndelag 
Linje 31-32, side 85: Stryke “6.4 Brudd på elevers rettsikkerhet, som for eksempelt ved 

narkorazzia, er ikke akseptabelt.” 

 
F11: Signert Alexander Jansen, Sør-Trøndelag 

Linje 23, punkt 2: Endre “Åpne muligheten for skoler til omvendt-klasseromstimer/-dager, hvor 
lærer kan digitalisere undervisninga, og gjøre seg disponibel til elver som trenger ekstra 

oppmerksomhet.” 
 

Votering 
Antall stemmeberettigede: 72 
 
F1 vedtas med endringer. 

F2 vedtas. 

F3 faller. 
F4 vedtas. 

F5 faller. 
F6 vedtas. 

F7 vedtas. 

F8 vedtas. 
F9 vedtas. 

 

  

 

 
 

Vedtak 
Vedtak 

Skolepolitisk plattform vedtas med følgende endringer: 
         

F2: Signert Vårin Sinnes, Rogaland; Truls Torgersen, Rogaland 
Linje 24, side 85: Tilleggsforslag: 

Legge til “og ungdomsskolen” etter “Den videregående skolen” 

 
F4: Signert Lars Christian Bjørnå, Møre og Romsdal 
Linje 23, side 85: Tilleggsforslag:  
Sette inn “plikter og,” før “rettigheter,” slik at det lyder “Elever skal få bedre opplysning om sine 

plikter og rettigheter” 
 

F6: Signert Marie Skyer, Telemark 

Linje 38, side 85: Tilleggsforslag, nytt punkt:  

 For Mot Avholdende Resultat 

F10 22 45 4 Falt 

F11 36 24 13 Vedtatt 
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“Man skal kunne komme opp vi hvilket som helst fag, også de kreative fagene, på lik linje med de 

teoretiske fagene.” 
 

F7: Signert Jørgen Abel Bjørvik Paulsen, Troms 
Linje 21, side 85: Tilleggsforslag: 

“Vi vil på sikt forbedre kjennskapen til det mangfoldet av legninger og kjønnsidentitet som 

mennesker har og som barn og unge begynner å føle på tidlig.”  
 

F8: Signert Ole Peter Skonnord, Hordaland 
Linje 1, side 83: Tilleggsforslag etter “kjønnsnormer”: 

Legge til “samtykke”, slik at setningen lyder “Vi vil innføre tidligere og bedre seksualundervisning, 

med fokus på sunne relasjoner, forelskelse, legning, kjønnsnormer, samtykke, grensesetting og 
overgrepsproblematikk.” 

 
F9: Signert Teodor Bruu, Oslo 

Linje 22, side 82: Endringsforslag: 
Endre punkt 1.4 til “Grønn Ungdom vil innføre én time fysisk aktivitet om dagen i grunnskolen. 

Denne fysiske aktiviteten skal ikke vurderes med karakter eller være gjenstand for testing. Vi vil 

også utvide ordningen med frukt og grønt til også å omfatte ungdomsskolen og på sikt innføre et 
gratis skolemåltid.” 

 
F11: Signert Alexander Jansen, Sør-Trøndelag 

Linje 23, punkt 2: Endre “Åpne muligheten for skoler til omvendt-klasseromstimer/-dager, hvor 

lærer kan digitalisere undervisninga, og gjøre seg disponibel til elver som trenger ekstra 
oppmerksomhet.” 

 

6.1 Fjern eksamen 
Delegat Hulda Holtvedt innleder saken. 

 

Debatt 
 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Signert Hulda Holtvedt, Oslo; Maud Von Der Lippe, Oslo; Nora Heyerdahl, Oslo; Daniel 
Norum, Oslo; Johnny Tran, Oslo 
Tilleggsforslag linje 22, side 86, nytt avsnitt: 

“Et naturlig alternativ til eksamen er mappevurdering. Vurderingsformen går ut på at eleven i 
løpet av året arkiverer sine arbeider, og ved skoleårets slutt settes det karakter på helheten. 

Dette åpner for ulike tilnærminger til fagpensum og sikrer at eleven gjennom ulike typer 

vurderingssituasjoner får vist bredden i sin kompetanse. Hvis man etter å ha avskaffet eksamen 
finner ut at man fortsatt trenger en sikkerhetsventil for anonym vurdering i skolen, vil det kunne 

være aktuelt å se på mulighetene for at deler av mappen kan bli vurdert av en ekstern sensor.” 
 

F2: Signert Hulda Holtvedt, Oslo; Maud Von Der Lippe, Oslo; Nora Heyerdahl, Oslo; Daniel 
Norum, Oslo; Johnny Tran, Oslo 
Linje 23, side 86: Strykningsforslag 

“Det finnes ingen forskning som viser at eksamen er den beste vurderingsformen.” 
 

F3: Signert Hulda Holtvedt, Oslo; Maud Von Der Lippe, Oslo; Nora Heyerdahl, Oslo; 
Daniel Norum, Oslo; Johnny Tran, Oslo 
Linje 33, side 86: Tilleggsforslag, nytt kulepunkt: 
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“At skolen bevisst skal bruke mappevurdering som vurderingsform for å sikre et bredt og 

rettferdig vurderingsgrunnlag i alle fag.” 
 

F4: Signert Hulda Holtvedt, Oslo; Maud Von Der Lippe, Oslo; Nora Heyerdahl, Oslo; Daniel 
Norum, Oslo; Johnny Tran, Oslo 

Linje 19, side 86: Tilleggsforslag etter “praktisk-estetiske fag”: 

Legge til “i ungdomsskolen”, slik at setningen lyder “I tillegg blir man ikke trukket opp i praktisk-
estetiske fag på ungdomsskolen.” 

 
F5: Signert Vegard Berget, Buskerud 

Linje 19-20, side 86: Strykningsforslag: 

Stryke “I tillegg blir man ikke trukket opp” 
Linje 25-26, side 86: Strykningsforslag: 

Stryke “gang på gang nedprioriteres de praktisk-estetiske fagene til fordel for eksamensrettet 
undervisning i teoritunge fag. 

 
 F6: Signert Ingvild Garmo Nilsson, Østfold 

 Linje 19, side 86: Tilleggsforslag etter “praktisk-estetiske fag”: 

Legge til “på ungdomsskolen eller kroppsøving på videregående skole”, slik at setningen lyder “I 
tillegg blir man ikke trukket opp i praktisk-estetiske fag på ungdomsskolen eller kroppsøving på 

videregående skole.” 
 

F7: Signert Per Tandberg, Akershus 

Linje 32, side 32: Endringsforslag 
Erstatte kulepunktet med “at utdanningsdirektoratet skal gjennomføre en endring av dagens 

eksamensordning hvor man vurderer alternativer som for eksempel mappe- eller langsgående 
vurdering, og at praktiske-estetiske fag, skal likestilles med de teoretiske.” 

 

F8: Signert Marie Skyer, Telemark 
A. Punkt 1: Endringsforslag: 
Erstatte “Fjern eksamen” til “Erstatt eksamen” 
B. Linje 30: Tilleggsforsalg: 

“Vi ønsker oss heller en eksamensordning som går over en lenger periode, for eksempel en 
oppgave eller -mappeinnlevering. For at det skal være så rettferdig som mulig burde man 

kunne blitt tatt opp til et hvilket som helst fag, ikke bare de teoretiske.”  

C. Linje 32: Endringsforslag: 
“Avskaffe eksamen i ungdomsskole og videregående skole med mer rettferdige vuderinger” 

 
 F9: Signert Marie Skyer, Telemark 

Uansett utfall, skal resolusjonen tilpasses skolepolitisk plattform. 

 
F10: Signert Hulda Holtvedt, Oslo; Maud von der Lippe, Oslo; Sindre Fjeldstad, Oslo; Stian 
Bjørnøy, Oslo; Daniel Norum, Oslo 
Linje 33, side 86: Tilleggsforslag, nytt kulepunkt: 

“Skolene, kommunen, eller fylkeskommunen skal tilby frivillige eksamensforberedende kurs for 
elever som trenger dette til videre studier.” 

 

F11: Signert Akershus GU 
Linje 1, side 86: Endringsforslag: 

Endre overskrift til “Nei til urettferdig eksamen!” 
 

F12: Signert Akershus GU 
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Linje 5, side 86: Endringsforslag: 

Endre “Grønn Ungdom sier nei til eksamen” til “Grønn Ungdom sier nei til urettferdig eksamen.” 
 

F13: Signert Akershus GU 
Linje 32, side 86: Endringsforslag: 

Endre gjeldende kulepunkt til “at det skal gjennomføres en endring av dagens eksamensordning 

der man vurderer alternativer som for eksempel mappe- eller langsgående vurdering, og at 
praktisk-estetiske fag skal likestilles med de teoretiske.” 

 
F14: Signert Akershus GU 

Subsidiært forslag dersom F13 faller. 

Linje 33, side 86: Tilleggsforslag, nytt kulepunkt: 
“Dersom dagens eksamensordning skal beholdes bør praktiske og estetiske fag likestilles med de 

teoretiske, uansett vurderingsform.” 
 

F15: Signert Leo Moe, Akershus 
Linje 32, side 86: Tilleggsforslag, nytt kulepunkt: 

“Basere fremtidige vurderingsformer på forskning sålangt det er mulig.” 

 

Votering 
Antall stemmeberettigede: 73 
 

F1 vedtas. 
F2 vedtas. 

F3 vedtas. 
F4 faller til fordel for F6. 

F5 faller til fordel for F6. 

F7 faller til fordel for F13. 
F8 faller til fordel for F11. 

F9 vedtas. 
F10 vedtas. 

F11 vedtas. 
F12 ansees som redaksjonelt, og stemmes følgelig ikke over. 

F13 vedtas. 

F14 faller. 
F15 faller. 

 For Mot Avholdende Resultat 

F6 30 22 24 Vedtatt 

 

Vedtak 
Resolusjonen vedtas med følgende endringer: 

         
F1: Signert Hulda Holtvedt, Oslo; Maud Von Der Lippe, Oslo; Nora Heyerdahl, Oslo; Daniel 
Norum, Oslo; Johnny Tran, Oslo 

Tilleggsforslag linje 22, side 86, nytt avsnitt: 
“Et naturlig alternativ til eksamen er mappevurdering. Vurderingsformen går ut på at eleven i 

løpet av året arkiverer sine arbeider, og ved skoleårets slutt settes det karakter på 
helheten. Dette åpner for ulike tilnærminger til fagpensum og sikrer at eleven 

gjennom ulike typer vurderingssituasjoner får vist bredden i sin kompetanse. Hvis 

man etter å ha avskaffet eksamen finner ut at man fortsatt trenger en 
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sikkerhetsventil for anonym vurdering i skolen, vil det kunne være aktuelt å se på mulighetene 

for at deler av mappen kan bli vurdert av en ekstern sensor.” 
 

F2: Signert Hulda Holtvedt, Oslo; Maud Von Der Lippe, Oslo; Nora Heyerdahl, Oslo; Daniel 
Norum, Oslo; Johnny Tran, Oslo 

Linje 23, side 86: Strykningsforslag 

“Det finnes ingen forskning som viser at eksamen er den beste vurderingsformen.” 
 

F3: Signert Hulda Holtvedt, Oslo; Maud Von Der Lippe, Oslo; Nora Heyerdahl, Oslo; Daniel 
Norum, Oslo; Johnny Tran, Oslo 

Linje 33, side 86: Tilleggsforslag, nytt kulepunkt: 

“At skolen bevisst skal bruke mappevurdering som vurderingsform for å sikre et bredt og 
rettferdig vurderingsgrunnlag i alle fag.” 

 
F6: Signert Ingvild Garmo Nilsson, Østfold 

 Linje 19, side 86: Tilleggsforslag etter “praktisk-estetiske fag”: 
Legge til “på ungdomsskolen eller kroppsøving på videregående skole”, slik at setningen lyder “I 

tillegg blir man ikke trukket opp i praktisk-estetiske fag på ungdomsskolen eller kroppsøving på 

videregående skole.”. 
 

F9: Signert Marie Skyer, Telemark 
Uansett utfall, skal resolusjonen tilpasses skolepolitisk plattform. 

 

F10: Signert Hulda Holtvedt, Oslo; Maud von der Lippe, Oslo; Sindre Fjeldstad, Oslo; Stian 
Bjørnøy, Oslo; Daniel Norum, Oslo 

Linje 33, side 86: Tilleggsforslag, nytt kulepunkt: 
“Skolene, kommunen, eller fylkeskommunen skal tilby frivillige eksamensforberedende kurs for 

elever som trenger dette til videre studier.” 

 
F11: Signert Akershus GU 

Linje 1, side 86: Endringsforslag: 
Endre overskrift til “Nei til urettferdig eksamen!” 

 
F12: Signert Akershus GU 

Linje 5, side 86: Endringsforslag: 

Endre “Grønn Ungdom sier nei til eksamen” til “Grønn Ungdom sier nei til urettferdig eksamen.” 
 

F13: Signert Akershus GU 
Linje 32, side 86: Endringsforslag: 

Endre gjeldende kulepunkt til “at det skal gjennomføres en endring av dagens eksamensordning 

der man vurderer alternativer som for eksempel mappe- eller langsgående vurdering, og at 
praktisk-estetiske fag skal likestilles med de teoretiske.” 

 

6.2 Data er kunst 
Talsperson Lage Nøst innleder saken på vegne av landsstyret. 

 

Debatt 
 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Signert Lars Christian Bjørnå, Møre og Romsdal 
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Linje 9, side 87: Endringsforslag: 

Endre “mindre spilldesignere” til “uavhengige spilldesignere”. 
 

F2: Signert Lars Sønsteby, Akershus 
Side 87: Endringsforslag: 

Endre overskriften til “Videospill er mer enn underholdning”, samt legge til “Spillmediet egner seg 

til å uttrykke seg politisk og Grønn Ungdom mener derfor at spill ikke skal sensureres i større 
grad enn andre medier. Spill brukes i sport og konkurranse pga høy deltagelse og høye 

pengepremier mener Grønn Ungdom at videospill skal sidestilles med annen idrett.” 
 

F3: Signert Kasper S. Syvertsen, Hedmark 

Erstatningsforslag linje 4 og 5: 
“Dataspill i dag er et fenomen i voldsom vekst. Grønn Ungdom mener at dataspill skal likestilles 

som kunstform, at spillmediet skal få mer fokus i samfunnet og at bruker av spillmediet skal bli 
benyttet i større grad.” 

 
F4: Signert Kasper S. Syvertsen, Hedmark 

Linje 10, side 87: Tilleggsforslag: 

“Det er også viktig å femme det kompetitive miljøet, også kjent som “E-sport”. Dette er viktig 
fordi miljøet rundt spill er i enorm vekst, og man har tidligere sett stort potensiale for dette i 

Norge.” 
 

F5: Signert Kasper S. Syvertsen, Hedmark 

 Overskrift, side 87: Endringsforslag: 
 Endre overskrift til “Dataspill fortjener fokus!” 

 
 F6: Signert Lars Christian Bjørnå, Møre og Romsdal 
 Overskrift, side 87: Endringsforslag: 

 Endre overskrift fra “Dataspill er kunst” til “Dataspill er kultur”. 
 

 F7: Signert Lage Nøst, talsperson 
 Linje 1, endringsforslag: 

 Ny overskrift: “Sats på dataspill” 
 

F8: Signert Lage Nøst, talsperson 

Linje 4-11, strykningsforslag: 
“Grønn Ungdom mener at spillmedia er en like gyldig kunstform som film, litterær 

kunst, scenekunst, visuell kunst og lignende. 
Spillmedia kan inneholde alt fra litterær til billedlig kunst og er en uttrykksform i seg selv. 

Samtidig er spillmedia en stor verdensomspennende industri og derfor mener Grønn Ungdom at 

det trengs støtteordninger for å sikre at mindre spilldesignere har friheten til å uttrykke seg. 
Spill må også anerkjennes som kunstform, og dets legitimitet som utrykk. 

 
Linje 4-11, tilleggsforslag: 

Erstatte med:  
“Dataspill har kommet for å bli. Spill er ikke bare en utbredt, og for mange kjærkommen, 

fritidsaktivitet og en verdensomspennende industri, men også et viktig estetisk kulturuttrykk. 

Interaktive produksjoner tar opp i seg elementer fra bl.a. musikk, litterær og billedlig 
kunst, og er en uttrykksform i seg selv. Grønn Ungdom anerkjenner at dataspill kan 

være et fullverdig kunstuttrykk. Spill kan også være et medium for politisk ytring og 
refleksjon om etiske dilemma.” 
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F9: Signert Lage Nøst, talsperson 
Tilleggsforslag: 
«Ulike former for dataspill og spillteknologi - for eksempel innen kunstig virkelighet (“VR”-

teknologi) - kan være nyttig for samfunnet og enkeltindivider på mange områder, innen alt fra 
personlig underholdning, trening og terapi, til byplanlegging, kulturvern og simulatortrening for 

bl.a. helsevesenet og forsvaret. Det finnes spillkonsepter som kan gi betydelige gevinster innen 

utdanning og tilpasset opplæring.» 
 

F10: Signert Lage Nøst, talsperson 
Tilleggsforslag: 

Legge til nytt avsnitt: “Grønn Ungdom vil styrke norsk spillproduksjon. For at utviklere skal få 

rom til å innovere - til å prøve og feile - vil vi sikre gode statlige støtteordninger for både 
utvikling og lansering av spill i inn og utland, og tilgang til investeringskapital.  

Vi vil oppmuntre til variasjon og nyskapning innenfor spillmediet. Særlig uavhengige spillutviklere 
må gis bedre mulighet til å uttrykke seg. Vi vil stimulere til samarbeid mellom spillutviklere og 

andre kompetansemiljøer innen utdanning, forskning og teknologi.” 
 

F11: Signert Lage Nøst, talsperson 

Tilleggsforslag: 
Legge til nytt avsnitt: “I tillegg vil vi satse på kunnskap om både spillmediet, IKT og koding. Vi 

vil introdusere programmering i grunnskolen, og inkludere perspektiver fra spillanalyse og 
spillkultur i f.eks. norskundervisningen.”  

 

F12: Signert Lage Nøst, talsperson 
Tilleggsforslag: 

Legge til nytt avsnitt: “Spillutviklere må innlemmes i Den Kulturelle Skolesekken (DKS) og det må 
opprettes en nasjonal aktør for dataspill i DKS-ordningen.” 

 

Votering 
Antall stemmeberettigede: 73 
 
Forslag til dagsorden: Signert Signe Bakke Johansen, Grønne Studenter 

 «Stemme over alle forslag som har med overskrift å gjøre (F7, F5, F6, F2) til slutt.» 

Vedtas 
 
F1 faller til fordel for F8. 
F2 faller til fordel for F7. 

F3 faller til fordel for F8. 

F4 faller. 
F5 faller til fordel for F7. 

F6 faller til fordel for F7. 
F8 vedtas. 

F9 vedtas. 
F10 vedtas. 

F11 vedtas. 

F12 vedtas. 
 For Mot Avholdende Resultat 

F7 33 28 12 Vedtatt 
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Vedtak 
Resolusjonen vedtas med følgende endringer: 

  
F7: Signert Lage Nøst, talsperson 

Linje 1, endringsforslag: 

Ny overskrift: “Sats på dataspill” 
 

F8: Signert Lage Nøst, talsperson 
Linje 4-11, strykningsforslag: 

“Grønn Ungdom mener at spillmedia er en like gyldig kunstform som film, litterær 

kunst, scenekunst, visuell kunst og lignende. 
Spillmedia kan inneholde alt fra litterær til billedlig kunst og er en uttrykksform i seg selv. 

Samtidig er spillmedia en stor verdensomspennende industri og derfor mener Grønn Ungdom at 
det trengs støtteordninger for å sikre at mindre spilldesignere har friheten til å uttrykke seg. 

Spill må også anerkjennes som kunstform, og dets legitimitet som utrykk. 
 

Linje 4-11, tilleggsforslag: 

Erstatte med:  
“Dataspill har kommet for å bli. Spill er ikke bare en utbredt, og for mange kjærkommen, 

fritidsaktivitet og en verdensomspennende industri, men også et viktig estetisk kulturuttrykk. 
Interaktive produksjoner tar opp i seg elementer fra bl.a. musikk, litterær og billedlig kunst, og 

er en uttrykksform i seg selv. Grønn Ungdom anerkjenner at dataspill kan være et fullverdig 

kunstuttrykk. Spill kan også være et medium for politisk ytring og refleksjon om etiske 
dilemma.” 

 
F9: Signert Lage Nøst, talsperson 

Tilleggsforslag: 

“Ulike former for dataspill og spillteknologi - for eksempel innen kunstig virkelighet (“VR”-
teknologi) - kan være nyttig for samfunnet og enkeltindivider på mange områder, innen alt fra 

personlig underholdning, trening og terapi, til byplanlegging, kulturvern og simulatortrening for 
bl.a. helsevesenet og forsvaret. Det finnes spillkonsepter som kan gi betydelige gevinster innen 

utdanning og tilpasset opplæring.” 
 

F10: Signert Lage Nøst, talsperson 

Tilleggsforslag: 
Legge til nytt avsnitt: “Grønn Ungdom vil styrke norsk spillproduksjon. For at utviklere skal få 

rom til å innovere - til å prøve og feile - vil vi sikre gode statlige støtteordninger for både 
utvikling og lansering av spill i inn og utland, og tilgang til investeringskapital.  

Vi vil oppmuntre til variasjon og nyskapning innenfor spillmediet. Særlig uavhengige 

spillutviklere må gis bedre mulighet til å uttrykke seg. Vi vil stimulere til samarbeid mellom 
spillutviklere og andre kompetansemiljøer innen utdanning, forskning og teknologi.” 

 
F11: Signert Lage Nøst, talsperson 

Tilleggsforslag: 
Legge til nytt avsnitt: “I tillegg vil vi satse på kunnskap om både spillmediet, IKT og koding. Vi 

vil introdusere programmering i grunnskolen, og inkludere perspektiver fra spillanalyse og 

spillkultur i f.eks. norskundervisningen.”  
 

F12: Signert Lage Nøst, talsperson 
Tilleggsforslag: 
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Legge til nytt avsnitt: “Spillutviklere må innlemmes i Den Kulturelle Skolesekken (DKS) og det må 

opprettes en nasjonal aktør for dataspill i DKS-ordningen.” 
 

6.3 En tredje veisikkerhet 
Delegat Truls Torgersen innleder saken. 

 

Debatt 
 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Signert Vegard Berget, Buskerud 
Linje 13-15, side 88: Strykningsforslag 

“Alt eventuelt overskudd til kjøreskolene skal sendes til staten, slik at dette tiltaket blir billigere å 
gjennomføre. Eventuelt kan man ha en pris som hindrer kjæreskolene å vokse, som et resultat av 

dette.” 

 
F2: Signert Lars Christian Bjørnå, Møre og Romsdal 
Linje 18, side 88: Endringsforslag, kulepunkt 1: 
“Alle sjåfører i Norge må fullføre en repetisjonstest og bestå, en bestemt tid etter oppkjøringen 

og teorien til sertifikat klasse B er fullført.” 

 
F3: Signert Lars Christian Bjørnå, Møre og Romsdal 
Linje 11, side 88: Strykningsforslag: 
“Denne oppkjøringen skal være gratis på første forsøk, for å ta hensyn tilde økonomiske 

forskjellene i samfunnet, men skal koste penger hvis man styrker og vil prøve igjen. Alt eventuelt 
overskudd til kjøreskolene skal sendes til staten, slik at dette tiltaket blir billigere å gjennomføre. 

Eventuelt kan man ha en pris som hindrer kjøreskolene å vokse, som et resultat av dette.” 

 
F4: Signert Akershus GU 

Linje 9 - 15, side 88: Endringsforslag: 
Endre hele andre avsnitt (linje 9 - 15) til følgende: “Et eksempel på en slik ordning kan være at 

det holdes et regelmessig obligatorisk kurs der sjåførene får frisket opp glemte detaljer, og der 

nye trafikkregler gjennomgås. Et annet alternativ kan være en regelmessig obligatorisk 
oppkjøring.” 

 
F5: Signert Akershus GU 

Linje 18, side 88: Endringsforslag: 
Stryke de to kulepunktene og erstatte dem med et nytt: “Det skal gjennomføres obligatoriske 

kurs i trafikksikkerhet hvert femte år fra man tar sertifikatet. 

 
F6: Signert Truls Torgersen, Rogaland; Vårin Sinnes, Rogaland; Teodor Bruu, Oslo 

Linje 13 og 14, side 88: Endringsforslag: 
“Alt eventuelt overskudd til kjøreskolene skal sendes til staten, slik at dette tiltaker blir billigere å 

gjennomføre” til “Alt eventuelt overskudd som ikke blir brukt til nødvendig vekst i kapasiteten i 

bedriften, skal overføres til staten for å minske kostanden på tiltaket” 
 

F7: Signert Truls Torgersen, Rogaland; Daniel Norum, Oslo; Vårin Sinnes, Rogaland; Teodor 
Bruu, Oslo 

Linje 1, side 88: Endringsforslag, ny overskrift: 

“Vedlikehold på sjåfører” 
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F8: Signert Truls Torgersen, Rogaland; Daniel Norum, Oslo; Vårin Sinnes, Rogaland; Teodor 
Bruu, Oslo 

 Linje 14 - 15, side 88: Strykningsforslag: 

“Eventuelt kan man ha en pris som hindrer kjøreskolene å vokse, som et resultat av dette.” 
 

F9: Signert Truls Torgersen, Rogaland; Vårin Sinnes, Rogaland; Teodor Bruu, Oslo 

Linje 7, side 88: Tilleggsforslag: 
“En konsekvens av dette tiltaket kan også være bedre trafikkavvikling og dermed mindre kø og 

irritasjon mellom sjåførene.” 

 

Votering 
Antall stemmeberettigede: 73 
 
F1 faller til fordel for F4. 

F2 vedtas. 
F3 faller til fordel for F4. 

F4 vedtas. 

F5 var utelatt i voteringsordenen, og ble følgelig ikke stemt over. 
F6 var utelatt i voteringsordenen, og ble følgelig ikke stemt over. 

F7 var utelatt i voteringsordenen, og ble følgelig ikke stemt over. 
F8 var utelatt i voteringsordenen, og ble følgelig ikke stemt over. 

F9 var utelatt i voteringsordenen, og ble følgelig ikke stemt over. 
 

Vedtak 
Resolusjonen faller. 

 

6.4 Forby fluorimpregnering 
Delegat Per Silnes Tandberg innleder saken. 

 

Debatt 
 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Signert Lars Sønsteby, Akershus 

 Linje 7, side 90: Tilleggsforslag: 
 “Skismøring skal unntas forbudet.” 

 
 F2: Signert Lars Sønsteby, Akershus 

 Subsidiært forslag dersom F1 faller. 

 Linje 7, side 90: Tilleggsforslag: 
 “Vinteridrett skal unntas forbudet.” 

 

Votering 
Antall stemmeberettigede: 73 
 

F1 faller. 
F2 faller. 

 

Vedtak 
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Resolusjonen vedtas uten endringer. 

 

6.5 Ja til etisk oljefond 
Arbeidsutvalgsmedlem Ingvild Kessel innleder saken. 

 

Debatt 
 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Signert Ingvild Kessel, Arbeidsutvalget 
Linje 7, side 92: Tilleggsforslag, nytt kulepunkt: 
“Tilleggsforslag, krav 1: 

“...som bryter menneskerettighetene” legge til: “... og andre etiske retningslinjer.” 
 

F2: Signert Ingvild Kessel, Arbeidsutvalget 
Linje 7, side 92: Tilleggsforslag, nytt kulepunkt: 
“At de etiske retningslinjene blir utdypet på punktet om alvorlig miljøskade, slik at de eksplisitt 

handler om miljøskade” 
 

F3: Signert Ingvild Kessel, Arbeidsutvalget 
Linje 19 - 25, side 91: Endringsforslag: 
Fjerne all tekst fra og med “Gjennom forslagene…” på linje 19 til og med linje 25, og erstatte 

med følgende: “Likevel er kapasiteten sprengt og mulighetene begrenset”. 
 

F4: Signert Lars Christian Bjørnå, Møre og Romsdal 
Linje 7, side 92: Tilleggsforslag, nytt kulepunkt: 

“At § 3 bokstav d) i Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra SPU endres fra “grov 

korrupsjon” til “korrupsjon”.” 

 

Votering 
Antall stemmeberettigede: 73 
 

F1 vedtas. 

F2 vedtas. 
F3 vedtas. 

F4 vedtas. 

 

Vedtak 
Resolusjonen vedtas med følgende endringer: 

  

F1: Signert Ingvild Kessel, Arbeidsutvalget 
Linje 7, side 92: Tilleggsforslag, nytt kulepunkt: 
“Tilleggsforslag, krav 1: 

“...som bryter menneskerettighetene” legge til: “... og andre etiske retningslinjer.” 
 

F2: Signert Ingvild Kessel, Arbeidsutvalget 
Linje 7, side 92: Tilleggsforslag, nytt kulepunkt: 

“At de etiske retningslinjene blir utdypet på punktet om alvorlig miljøskade, slik at 

de eksplisitt handler om miljøskade” 
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F3: Signert Ingvild Kessel, Arbeidsutvalget 
Linje 19 - 25, side 91: Endringsforslag: 
Fjerne all tekst fra og med “Gjennom forslagene…” på linje 19 til og med linje 25, og erstatte 

med følgende: “Likevel er kapasiteten sprengt og mulighetene begrenset”. 
 

F4: Signert Lars Christian Bjørnå, Møre og Romsdal 
Linje 7, side 92: Tilleggsforslag, nytt kulepunkt: 
“At § 3 bokstav d) i Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra SPU endres fra “grov 

korrupsjon” til “korrupsjon”.” 
 

7 Vedtektsendringer 
Vedtektsendringene legges fram av generalsekretær Isa Maline Alstadius Isene 

 

Debatt 
 

 Votering 
Antall stemmeberettigede: 73 

  

F1 vedtatt med mer enn 2/3 flertall. 
    F2 vedtatt med mer enn 2/3 flertall. 

F3 vedtatt med mer enn 2/3 flertall. 
F4 vedtatt med mer enn 2/3 flertall. 

F5 vedtatt med mer enn 2/3 flertall. 
F6 vedtatt med mer enn 2/3 flertall. 

F7 oppnår ikke 2/3 og faller. 

F8 oppnår ikke 2/3 og faller. 
F9 vedtatt med mer enn 2/3 flertall. 

F10 vedtatt med mer enn 2/3 flertall. 
F11 vedtatt med mer enn 2/3 flertall. 

F12 oppnår ikke 2/3 og faller. 

F13 vedtatt med mer enn 2/3 flertall. 
F14 vedtatt med mer enn 2/3 flertall. 

F15 vedtatt med mer enn 2/3 flertall. 
F16 oppnår ikke 2/3 og faller. 

F17 oppnår ikke 2/3 og faller. 
F18 oppnår ikke 2/3 og faller. 

F19 settes opp mot F20 og faller. 

F20 oppnår ikke 2/3 og faller. 
F21 oppnår ikke 2/3 og faller. 

F22 faller som konsekvens av at F21 faller. 
F23 faller som konsekvens av at F21 faller. 

F24 oppnår ikke 2/3 og faller. 

F25 oppnår ikke 2/3 og faller. 
F26 vedtatt med mer enn 2/3 flertall. 

F27 oppnår ikke 2/3 og faller. 
 

8 Generell debatt 
 

 Debatt 
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Møtet heves for dagen kl 19:00 

 

Møtet åpens søndag kl 09:06 

 

2.6 Evaluering av valgkampen 
Tidligere valgkampskoordinator Geir Storli Jensen orienterer om evalueringen av valgkampen. 

 

9.6 Valg av GU-delegasjon til MDGLM 
Generalsekretær Isa Maline Alstadius Isene innleder saken. 

 

Preferansevalg ved skriftlig votering 
Antall stemmeberettigede: 69 
 

Resultat 

1. Nora Heyerdahl 

2. Per Silnes Tandberg 
3. Vårin Sinnes 

4. Jørgen Abel Paulsen 
5. Marie Storli 

6. Lars Christian Bjørnå 

 Vara 
1. Truls Matias Torgersen 

2. Josefine Haraldsen 
3. Mia Kristoffersen 

 

9.4 Valg av arbeidsutvalg 
Valgkomitéen ved Hulda Holtvedt, Sindre Fjeldstad og Josefine Haraldsen legger fram sin innstilling. 

  
Antall stemmeberettigede: 69 

 
Anna Serafima Svendsen Kvam er innstilt som talsperson. 

Anna Serafima Svendsen Kvam holder valgtale til vervet som talsperson. 
Anna Serafima Svendsen Kvam velges ved akklamasjon. 

 

Lage Nøst er innstilt som talsperson. 
Lage Nøst holder valgtale til vervet som talsperson. 
Lage Nøst velges ved akklamasjon. 

 
Isa Maline Alstadius Isene er innstilt som generalsekretær. 

Isa Maline Alstadius Isene holder valgtale til vervet som generalsekretær. 
Isa Maline Alstadius Isene velges ved akklamasjon. 

 

John Slinning Jannesson er innstilt som internasjonal kontakt. 
John Slinning Jannesson holder valgtale til vervet internasjonal kontakt. 
John Slinning Jannesson velges ved akklamasjon. 
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Ingvild Kessel er innstilt som medlem av arbeidsutvalget. 

Ingvild Kessel holder valgtale til vervet som medlem i arbeidsutvalget. 
Ingvild Kessel velges ved akklamasjon. 

 
Jens Petter Grini Pedersen er innstilt som medlem av arbeidsutvalget. 

Jens Petter Grini Pedersen holder valgtale til vervet som medlem i arbeidsutvalget. 
Jens Petter Grini Pedersen velges ved akklamasjon. 
 

Christine Bangum er innstilt som medlem av arbeidsutvalget. 
Christine Bangum holder valgtale til vervet som medlem i arbeidsutvalget. 
Christine Bangum velges ved akklamasjon. 

 
Mattis Ulvang er innstilt som medlem av arbeidsutvalget. 

Mattis Ulvang holder valgtale til vervet som medlem i arbeidsutvalget. 
Mattis Ulvang velges ved akklamasjon. 

 
Guri Barka Martins er innstilt som medlem av arbeidsutvalget. 

Guri Barka Martins holder valgtale til vervet som medlem i arbeidsutvalget. 
Guri Barka Martins velges ved akklamasjon. 

 

Ola Eian er innstilt som medlem av arbeidsutvalget. 
Ola Eian holder valgtale til vervet som medlem i arbeidutvalget. 
Ola Eian velges ved akklamasjon. 

 
Teodor Bruu er innstilt som medlem av arbeidsutvalget. 

Teodor Bruu holder valgtale til vervet som medlem i arbeidsutvalget. 
Teodor Bruu velges ved akklamasjon. 

 

9.3    Valg av internasjonalt utvalg 
Valgkomitéen ved Hulda Holtvedt, Sindre Fjeldstad og Josefine Haraldsen legger fram sin innstilling. 

  
Antall stemmeberettigede: 69 
 

Per Silnes Tandberg er innstilt som medlem av internasjonalt utvalg. 
Per Silnes Tandberg holder valgtale til vervet som medlem av internasjonalt utvalg. 
Per Silnes Tandberg velges ved akklamasjon. 

 

Håkon Benjaminsen er innstilt som medlem av internasjonalt utvalg. 
Hulda Holtvedt fra Valgkomiteen holder tale på vegne av Håkon Benjaminsen. 
Håkon Benjaminsen velges ved akklamasjon. 

 
Marie Storli er innstilt som medlem av internasjonalt utvalg. 

Marie Storli velges ved akklamasjon. 
 

Vemund Jernsletten er innstilt som medlem av internasjonalt utvalg. 

Vemund Jernsletten velges ved akklamasjon. 
 

Sarah Olausen er innstilt som medlem av internasjonalt utvalg. 
Sarah Olausen velges ved akklamasjon. 

 

Lise Mari Lorentzen er innstilt som medlem av internasjonalt utvalg. 
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Lise Mari Lorentzen velges ved akklamasjon. 

 

9.1    Valg av kontrollkomité 
Valgkomitéen ved Hulda Holtvedt, Sindre Fjeldstad og Josefine Haraldsen legger fram sin innstilling. 

  
Antall stemmeberettigede: 69 
 
Kristin Eriksen er innstilt som leder av kontrollkomitéen. 

Kristin Eriksen velges ved akklamasjon. 
 

Balder Bryn Morsund er innstilt som medlem av kontrollkomitéen 

Balder Bryn Morsund velges ved akklamasjon. 
 

Ida Beate Løken er innstilt som medlem av kontrollkomitéen. 
Ida Beate Løken velges ved akklamasjon. 

 

Victor Elias Okpe er innstilt som medlem av kontrollkomitéen. 
Victor Elias Okpe velges ved akklamasjon. 

 
Hallvard Surlien er innstilt som medlem av kontrollkomitéen. 

Hallvard Surlien velges ved akklamasjon. 

 

9.5 Valg av utdanningspolitisk utvalg 
Valg til utdanningspolitisk utvalg faller som konsekvens av resultatet i votering til sak 4.1. 
 

9.2 Valg av valgkomité 
Mia Kristoffersen legger fram innstillingen på vegne av Landsstyret. 
 

Antall stemmeberettigede: 69 
 

Josefine Haraldsen er innstilt som medlem av valgkomitéen. 

Josefine Haraldsen velges ved akklamasjon. 
 

Andreas Holand er innstilt som medlem av valgkomitéen. 
Andreas Holand velges ved akklamasjon. 

 

Jørgen Abel Bjørvik Paulsen er innstilt som medlem av valgkomitéen. 
Jørgen Abel Bjørvik Paulsen velges ved akklamasjon. 

 
Geir Storli Jensen er innstilt som medlem av valgkomitéen. 

Geir Storli Jensen velges ved akklamasjon. 

 
Veslemøy Waage er innstilt som medlem av valgkomitéen. 

Veslemøy Waage velges ved akklamasjon. 
 

Julia Mellebye Weisethaunet er innstilt som medlem av valgkomitéen. 
Julia Mellebye Weisethaunet velges ved akklamasjon. 

 

Sindre Fjeldstad er innstilt som medlem av valgkomitéen. 
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Sindre Fjeldstad velges ved akklamasjon. 

 
Matilde Marie Rivero Laumb er innstilt som medlem av valgkomitéen. 

Matilde Marie Rivero Laumb velges ved akklamasjon. 

 

Møtet heves 14:21 

 

 

 

____________________________   ____________________________ 

Isa Maline Alstadius Isene,    Andrea Søgnen Tveit, 

referent       referent 

 

 

 

____________________________   ____________________________ 

Per Silnes Tandberg,     Nora Heyerdahl, 

protokollunderskriver     protokollunderskriver 


