
Til Landsstyret 

Kopi MDGs sentralstyre 

Dato 26. september 2014 

Fra Anders Skyrud Danielsen, generalsekretær 

 

REFERAT LS-2-1415 

 

Møtedato: 26.-28. september 

Møtested: Hausmannsgate 19 og Maridalen skole 

Møtetid: 16.00 

 

 

Tilstede: 

 

 Lage Nøst   Talsperson  Delegat 

 Amina Akkouche  Finnmark  Delegat 

 Lise Mari Lorentzen  Troms   Delegat 

 Guro Helén Vatne  Nordland  Delegat 

 Hilde     Nordland  Observatør 

 Øystein Alværvik  Nord-Trøndelag Delegat 

 Lars Høifødt   Hordaland  Observatør 

 Julia Weisathaunet  Hordaland  Delegat 

 André Jonassen  Rogaland  Delegat 

 Magnus    Rogaland  Observatør 

 Lena Høyrem Gabrielsen Vest-Agder  Delegat 

 Jenny Rose Bengtson  Aust-Agder  Observatør 

 Vemund Jernsletten  Aust-Agder  Delegat 

 Marie    Telemark  Delegat 

 Annbjørg   Telemark  Observatør 

 Eivind Yrjan Bøe Stamnes Vestfold  Delegat 

 Vegard Berget   Buskerud  Delegat 

 Hilde Rognlien   Oslo   Delegat 

 Andreas Sagen  Oslo   Observatør 

 Jon Hoel   Akershus  Delegat 

 

 Axel Fjeldavli   Ordstyrer   

 Anders Skyrud Danielsen Generalsekretær 

 Maëlle Thorheim  Organisasjonssekretær 

 

 John Slinning Jannesson Internasjonal kontakt 
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 Anna S. Svendsen Kvam Arbeidsutvalgsmedlem 

 Andrea Søgnen Tveit  Arbeidsutvalgsmedlem 

 Jens Hunsbeth Schreuder Arbeidsutvalgsmedlem 

 Mattis Ulvang   Arbeidsutvalgsmedlem 

 

 

 

Møtet åpnes av generalsekretær Anders Skyrud Danielsen klokken 16.05 fredag. 

 

019 Godkjenning av innkalling 

       

Innkallingen godkjennes. 

 

020 Valg av ordstyrer og referent 

    

Anders Skyrud Danielsen er valgt til ordstyrer og referent. Axel Fjeldavli og Mattis Ulvang er 

valgt til henholdsvis ordstyrer og referent. 

 

021 Godkjenning av forretningsorden      

 

Forslag fra generalsekretær Anders Skyrud Danielsen: 

”Deltakerne i utvekslingsprogrammet får møte- og talerett i landsstyret.” 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

022 Godkjenning av dagsorden       

 

Forslag fra talsperson Lage Nøst: 

”Tid for LM2015 behandles på møtet.” 

 

Enstemmig vedtatt. 

Mulighet for å fatte vedtak i eventueltsak prøves. Enstemmighet oppnås. 

 

Møtet tar pause 16.45. 

 

Landsstyret møtes igjen 13.01 lørdag på Maridalen skole. 
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023 Fylkenes runde       

 

Fylkene orienterer landsstyret om hva de har gjort. 

 

024 Arbeidsutvalgets beretning      

 

Talsperson Lage Nøst orienterer om arbeidsutvalgets aktivitet siden sist. 

 

Generalsekretær Anders Skyrud Danielsen orienterer om den økonomiske statusen. 

 

026 Internasjonalt Utvalgs beretning      

 

Internasjonal kontakt John Slinning Jannesson orienterer om aktiviteten til det internasjonale 

utvalget. 

 

027 Beretningsdebatt         

 

Det debatteres. 

 

028 Budsjettet          

 

Generalsekretær Anders Skyrud Danielsen innleder om økonomiens litt store spørsmål. 

 

Møtet tar pause 15.04. 

 

Møtet møtes igjen 15.34. 

 

031 Strategisk valgkamputvalg       

 

Medlem i arbeidsutvalget Anna Serafima Svendsen Kvam orienterer om framgangen med 

valgkampstrategi. 

 

032 Søndagsåpne butikker        

 

Internasjonal kontakt John Slinning Jannesson innleder saken. 

 

Det debatteres. 
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Følgende forslag foreligger: 

 

F1: Grønn Ungdom er for en kjøpefri dag i uken, og vil ikke åpne for uinnskrenka handel sju 

dager i uken.  

F2: Grønn Ungdom presiserer at denne ukedagen ikke trenger å være søndag. 

 

F1 – 12-0-2 – vedtatt  

F2 – 5-6-3 – falt 

 

035 Status arbeidsplan         

 

Talsperson Lage Nøst orienterer landsstyret om hvordan vi ligger an i arbeidet med 

arbeidsplanen. 

 

034 Grønn LHBTQ-politikk       

 

Internasjonal kontakt John Slinning Jannesson innleder om temaet. 

 

Det debatteres. 

 

Følgende forslag foreligger: 

 

F1: Grønn Ungdoms landsstyre vedtar resolusjonen ”Ti grønne LHBTQ-krav” slik den foreligger. 

 

I tillegg fremmes følgende: 

 

Punkt 8: 

 

F3: Punkt 8 strykes. 

Signert Anders Skyrud Danielsen, generalsekretær og GU Akershus 

 

F2: Endring av punkt 8 til: ”Så lenge det offentlige er ansvarlig for vedlikehold av kirkebygg bør 

to samtykkende personer kunne gifte seg i kirkebygget uavhengig av parets kjønn.” 

Signert GU Troms 
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F8: Endre punkt 8 til: ”Vi vil verne om ekteskapsloven og slå fast at to personer av motsatt eller 

samme kjønn kan inngå ekteskap.” 

Signert Lage Nøst, talsperson  

 

F13: Endre punkt 8: ”motsatt eller samme kjønn” til ”uavhengig av kjønn”. 

Signert GU Buskerud 

 

F11: Endre ordlyd i punkt 8 til ”i dag har ikke trossamfunn plikt til å vie og velsigne ekteskap av 

personer med likt kjønn. Vi mener at alle skal få gifte seg i alle religioner, uavhengig av kjønn.” 

Signert GU Hordaland 

 

F12: Endre setning 2 i punkt 8 til ”Vi mener at alle skal få gifte sg i kirken uavhengig kjønn, 

men vigselsretten ligger kun til staten og ikke til noen religiøs menighet.” 

Signert Gu Vestfold 

 

F4: Legge til i punkt 8: ”En konsekvens hvis Den norske kirke ikke innfører dette, er at Den 

norske kirke blir fratatt vigselsretten.” 

Signert GU Vestfold 

 

F4 

F8-F2-F12-F11 (simpelt flertall med uttrekk) 

V/F4 (eller punkt 8) 

Punkt 8! 

(F3 realitetsbehandles ikke) 

F13! 

F8 med tillegg F13 vedtas. 

 

F5: Endre punkt 5 til: ”La menn som har hatt sex med andre menn gi blod.” 

Signert GU Buskerud 

 

F5 vedtas. 

 

F6: Tillegg i punkt 9: ”Det er også ønskelig at det innføres et pronom til det tredje juridiske 

kjønn.” 

Signert GU Vestfold 

 

F6 vedtas. 
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F9: Slå sammen punkt 3 og 4 til: ”LHBTQ-sertifisér helsevesenet og styrke kompetansen til 

blivende helsepersonell.” og dele punkt 9 til ”innføre kjønnsnøytrale personnummer” og ”innføre 

en tredje juridisk kjønnskategori”. 

Signert GU Vest-Agder 

 

F9 vedtas. 

 

F10: Stryke ”de av oss” i punkt 10. 

Signert GU Hordaland 

 

F10 vedtas. 

 

F7: Nytt punkt: ”Ta i bruk det kjønnsnøytrale pronomen hen i offentlige dokumenter.” 

Signert Anders Skyrud Danielsen, generalsekretær 

 

F7 faller. 

 

Helheten voteres over. Vedtas. 

 

Endelig resolusjon: 

Grønn Ungdoms ti krav til en bedre LHBTQ-politikk 
 
Stopp tvangssteriliseringen 
Personer som vil endre juridisk kjønn, slik at det samsvarer med kjønnsidentiteten deres, må 

idag gjennom en steriliseringsprosess uansett om de ønsker det eller ikke. Denne praksisen 
bryter med anbefalinger fra bl.a. Europarådet og Amnesty, og er i strid med grunnleggende 
menneskerettigheter. Vi krever at praksisen stanses umiddelbart og at økonomisk 

kompensasjon tilbys dem som allerede har blitt tvangssterilisert. 
 
Styrk behandlingstilbudet 

Vi krever et bedre behandlingstilbud for transpersoner og mennesker med 
kjønnsidentitettematikk. Det må opprettes en uavhengig klageinstans for dem som får avslag på 
søknad om kjønnsbekreftende behandling. 

 
LHBTQ-sertifisér helsevesenet og styrke kompetansen til blivende helsepersonell 
Alle mennesker skal bli godt mottatt i møte med helsevesenet. Ansatte skal ha kunnskap om 

LHBTQ-tematikk og møte alle med respekt. En sertifisering betyr at en organisasjon arbeider 
strategisk fra et LHBTQ-perspektiv for ansatte og i møte med pasienter. Vi krever at 
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helsevesenet LHBTQ-sertifiseres. Vi krever at kompetansen til blivende helsepersonell styrkes 
gjennom at LHBTQ-spørsmål blir en del av helseutdanningen. 

 
La menn som har hatt sex med andre menn gi blod. 
I dag er en mann som har hatt sex med en mann utestengt fra å gi blod på livstid. Uavhengig 

av seksuell orientering bør risikoatferd utgjøre grunnlaget for hvorvidt en kan donere blod. Vi 
krever at helsetilstand og atferd, ikke seksuell orientering, er det avgjørende for om en person 
får lov til å gi blod. 

 
Normkritikk inn i skolen 
Normkritikk innebærer å se kritisk på normene knyttet til kjønn og seksualitet, i stedet for å 

fokusere på minoriteten og dens annerledeshet. Det normkritiske antidiskrimineringsarbeidet tar 
utgangspunkt i normene som legitimerer forskjellsbehandling. Vi vil fjerne de normene som 
begrenser og undertrykker mennesker. Vi krever at normkritikk blir en obligatorisk del av 

lærerutdanningen og at opplæringsloven har et normkritisk utgangspunkt. 
 
Bedre skolemiljøet 
Vi ønsker et skolesystem som inkluderer og motiverer, og som motvirker mobbing og utstøting. 

Vi vil også styrke seksualundervisningen, og styrke elevenes arbeidsmiljølov (opplæringsloven). 
Vi ønsker også å gi en uavhengig offentlig instans, som for eksempel fylkesmannen, ressurser 
til å følge opp arbeidet med elevers fysiske og psykososiale arbeidsmiljø. Vi krever et bedre 

skolemiljø for alle. 
 
La alle få gifte seg i kirken 

Vi vil verne om ekteskapsloven og slå fast at to personer uavhengig av kjønn kan inngå 
ekteskap 
 

Innfør kjønnsnøytrale personnummer 
Alle passer ikke inn i tokjønnssystemet. I dagens system med personnummer sier det tredje 
sifferet om ditt juridiske kjønn er mann eller kvinne, systemet er låst til kun to kjønn. Vi krever 

kjønnsnøytrale personnummer. 
 
Innfør en tredje juridisk kjønnskategori 

Vi krever også at myndighetene anerkjenner at det eksisterer flere kjønnskategorier enn kvinne 
og mann, og innfører et tredje juridisk kjønn. Det er også ønskelig at det innføres et pronom til 
det tredje juridiske kjønn. 

 
Bedre situasjonen for LHBTQ-flyktninger 
Mennesker som er på flukt fra forfølgelse på grunn av seksuell orientering, kjønnsuttrykk, eller 

kjønnsidentitet, må få sine asylbehov tatt på alvor og få et fristed i Norge. LHBTQ-kompetansen 
i utlendingsdirektoratet (UDI) og andre myndigheter må økes. LHBTQ-flyktninger skal ikke 
utvises til land med risiko for forfølgelse på grunn av seksuell orientering, kjønnsuttrykk, eller 

kjønnsidentitet. 
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Møtet tar pause for dagen 18.21. 

 

Møtet åpnes 09.04 på søndag. 

 

 

029 Lokallagshåndbok         

 

Generalsekretær Anders Skyrud Danielsen innleder saken. 

 

Gruppearbeid. 

 

Følgende innspill kommer ut av arbeidet: 

 

Gruppe 1: Tilgang til medlemssystemet, økonomi-oversikt, vervemanual, egen konto i banken, 

oppgaver i medlemssystemet, vedtekter, organisasjonskart, hvordan går man fram for å utvikle 

politikk, hvordan arrangerer du et arrangement (innledere etc), hva er brønnøysundregisteret, 

hvordan søker du penger, hvordan skriver du leserbrev, hvordan arrangerer du årsmøte, 

hvordan lager du strategier, hvordan skal du forholde deg til de andre organene, hvordan 

forbereder du deg til LS. Gruppe 2: Hvordan man starter opp, hvordan man verver, en 

miniversjon med de viktigste tingene først i boka, årshjul!!!, formelle regler i forhold til referater 

og sånt, media og leserinnlegg, litt info om internasjonalt utvalg, en ordliste som forklarer 

vanskelige organisasjons-ord, en rollebeskrivelse for eksempel av AU og de forskjellige vervene i 

fylkesstyret., en økonomi-håndbok. Gruppe 3: Ting som ikke er blitt sagt så ofte: Hva kan man 

si offentlig, bruk media, ressursbanken, unngå stammespråk, boka må være digitalt, forslag til 

temamøter, liste over grønne bøker man bør lese. En kortvariant av viktigste saker for GU. Boka 

må ikke være for stor. Gruppe 4: Inneholde maler til innkallinger, budsjett og regnskap og sånne 

ting, økonomi-instrukser, hvordan man kan bli kjent med lokale spørsmål og lokal tematikk, kort 

om hvordan MDG er organisert (lokalt), hva kan man gjøre på et møte, boka må se kul ut og 

være lettlest. How to: Årsmøte. Rollen ift MDG – deltakelse på MDGLM og sånt. Hvordan man 

kan administrere fylkesnettsidene. Må være litt generell så vi ikke må endre den hvert eneste år 

(”tidløst verk” –Axel Fjeldavli).  

 

033 Bosetting av flyktninger        

 

Medlem av arbeidsutvalget Andrea Søgnen Tveit innleder saken. 
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Det debatteres. 

 

Følgende forslag foreligger: 

 

F1: Alle kommuner i Norge må ta imot flyktninger i tråd med IMDis anmodninger. 

 

F1 vedtas. 

 

F2: Fylkes- og lokallagene i Grønn Ungdom krever at Miljøpartiet De Grønne i sine lokale 

programmer følger IMDis anmodninger om bosetting av flyktninger. 

 

F2 med endring F4 vedtas. 

 

I tillegg kommer følgende forslag inn: 

 

F3: Grønn Ungdom går inn for å styrke integreringstillegget ytterligere for å hindre at den 

enkelte kommune må omdisponere sitt budsjett for å ta imot asylsøkere. 

Signert GU Troms 

 

F4: Tillegg til F2: Legge til etter ”bosetting av flyktninger.”: ”, og gjør sitt beste for å gå opp and 

beyond that.” AU gis rettighet til å endre ordlyden så lenge hensikten anses som bevart. 

Signert GU Aust-Agder 

 

F4 vedtas. 

 

F5: Nytt Punkt ”Grønn Ungdom går inn for å styrke statlig støtte til kommuner som tar inn 

asylsøkere i tråd med eller over IMDis anmodninger.” AU gis rettighet til å endre ordlyden. 

Signert GU Troms 

 

F5 falt. 

 

037 Tid for landsmøtet i 2015 

 

Talsperson Lage Nøst innleder saken. 

 

Det debatteres. 
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Det foreligger følgende forslag: 

 

F1: Grønn Ungdoms ordinære landsmøte 2015 avholdes 6.-8. mars 2015. Arbeidsutvalget 

innkaller til møtet på vegne av landsstyret senest åtte uker før åpningsdagen. 

 

F1 vedtas. 

 

030 Valg av valgkomité         

 

Generalsekretær Anders Skyrud Danielsen innleder saken. 

 

Følgende kandidater er innstilt til Grønn Ungdoms valgkomité: Kristian Normand, Ida Karina 

Kann, Vebjørn Sture, Veslemøy Waage og Sara Marie Blichner. 

 

Ingen andre kandidater foreligger. 

 

Valgkomiteen velges ved akklamasjon. 

 

 

036 Grønn Ungdoms høstkampanje       

 

Talsperson Lage Nøst orienterer landsstyret om Grønn Ungdoms høstkampanje. 


