
 

Til Landsstyret        

Kopi MDGs sentralstyre  

Dato 25. oktober 2015 

Fra Isa M. A. Isene, Generalsekretær 

 

Møtedato: 24.-25. oktober 2015 

Møtested: Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, Oslo 

Møtetid: 09:00 

Tilstede: Trond Odin Johansen Nordland Delegat 

 Vegard Berget Buskerud Delegat 

 Oda Engelbrektson Aust-Agder Delegat 

 Alexander Hansen Sør-Trøndelag Delegat 

 Lisa Veloria Skinnarland Telemark Delegat 

 Lars Christian Bjørnå Møre og Romsdal Delegat 

 Truls Matias Torgersen Rogaland Delegat 

 Hulda Holtvedt Oslo Delegat 

 Mia Kristoffersen Nord-Trøndelag Delegat 

 Dag-Are Halland Hedmark Delegat 

 Ida Salthe Johannessen Hordaland Delegat 

 Jørgen Abel Paulsen Troms Delegat 

 Per Silnes Tandberg Akershus Delegat 

 Elisabeth Udjus Vest-Agder Delegat 

 Ingvild Garmo Nilsson Østfold Delegat 

 Christoffer Bakken Tallerås Oppland Delegat 

 Cornelia Mastervik Vestfold Delegat 

 Lage Nøst Talsperson Delegat 

 Anna Serafima Svendsen Kvam Talsperson Delegat 

    

 Isa Maline Alstadius Isene Generalsekretær  

 John Slinning Jannesson Internasjonal kontakt  

 Jens Petter Grini Pedersen Arbeidsutvalgsmedlem  

 Ola Eian Arbeidsutvalgsmedlem  

 Christine Bangum Arbeidsutvalgsmedlem  

 Ingvild Kessel Arbeidsutvalgsmedlem  

 Mattis Ulvang Arbeidsutvalgsmedlem  

    

Frafall Sogn og Fjordane Delegat  

 Finnmark Delegat  



 

 Guri Barka Martins Arbeidsutvalgsmedlem  

 

 

Møtet settes lørdag kl 09:10 av Grønn Ungdoms generalsekretær. 

 

020 Valg av ordstyrer og referent 
Ingrid Ophaug Dahl og Ola Eian velges til ordstyrere. 

Isa Maline Alstadius Isene velges til referent. 

 

019    Godkjennelse av innkalling 
Innkalling godkjennes. 

 

021 Godkjenning av forretningsorden  
Forretningsorden godkjennes slik den foreligger. 

 

022    Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden godkjennes slik den foreligger. 

 

023 Fylkenes runde 
Landsstyrets representanter orienterer landsstyret om sine respektive fylkes – og lokallags aktivitet. 

 

024 Arbeidsutvalgets beretning 
Talsperson Anna Kvam orienterer landsstyret om arbeidsutvalgets arbeid siden forrige landsstyremøte. 

 

026 Internasjonalt utvalgs beretning 
Internasjonal kontakt John Slinning Jannesson orienterer om internasjonalt utvalgs sitt arbeid siden 

forrige landsstyremøte. 

 

025 Økonomisk beretning 
Generalsekretær Isa M. A. Isene orienterer om organisasjonens økonomiske tilstand siden forrige 

landsstyremøte. 

 

027 Beretningsdebatt 
 

Debatt 

 

028 Arbeidsplan 2016 
Talsperson Anna Kvam innleder saken. 

 

Debatt 



 

 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Innstilling 

Landsstyret innstiller på «Arbeidsplan 2016» slik den foreligger. 

 

F2: Signert Grønn Ungdom Hedmark 

Legge til punkt under «Medlemspleie og verving»: «- Opprette sms-innmelding og sms betaling.» 

Foreslått trukket av forslagsstiller 

 

F3: Signert Grønn Ungdom Troms 

Legge til punkt om et likestillingsutvalg i arbeidsplanen. 

 

F4: Signert Grønn Ungdom Rogaland 

Stryke første setning i siste punkt under «Landsstyremøter». 

 

F5: Signert generalsekretær 

Legge til punkt under «Medlemspleie og verving»: «- Arbeidsutvalget skal utrede hvorvidt det er 

mulig å opprette sms-innmelding og sms-betaling.» 

 

F6: Signert talsperson Lage Nøst 

Forslag om endring under «Sommerleir»: Erstatte «xx» med «30 eller 31» under «Sommerleir», 

og legge til «avhengig av om det er ledig og hvor godt tidspunktet sammenfaller med 

sommerleirplasseringen til andre ungdomsorganisasjoner hvor Grønn Ungdom antakelig har stort 

medlemsoverlapp.» 

 

F7: Signert talsperson Lage Nøst 

Tillegg under historieprosjektet: Legge til «også» mellom «hvor» og «nøkkelpersoner i Grønn 

Ungdom inviteres,» samt legge til «historiske» før «nøkkelpersoner.» 

 

F8: Signert Grønn Ungdom Hedmark 

Legge til punkt under «Medlemspleie og verving»: «Opprette sms-betaling og sms-innmelding 

hvis Arbeidsutvalget finner det gunstig og mulig.» 

 

F9: Signert talsperson Lage Nøst 

Nytt punkt under «Representasjon»: Arbeidsutvalget skal sørge for at Grønn Ungdom er godt 

representert i Miljøpartiet De Grønnes Kvinnenettverk, og følge opp dette arbeidet tettere. 

 

Votering 
Antall stemmeberettigede: 19 

 For Mot Avholdende Resultat 

F4 6 11 2 Falt 

F6 17 1 1 Vedtatt 

F7 9 2 8 Falt 

F9 18 0 1 Vedtatt 

F3 3 13 3 Falt 



 

F8 17 0 2 Vedtatt 

F5 faller til å fordel for F8 

  F2 trukket av forslagsstiller 

  F1 falt til fordel for vedtatte endringer 

Arbeidsplanen i sin helhet med vedtatte endringer 

 18 0 1 Vedtatt 

 

Vedtak 
Arbeidsplanen vedtas med følgende endringer: 

 

F6: Signert talsperson Lage Nøst 

Forslag om endring under «Sommerleir»: Erstatte «xx» med «30 eller 31» under «Sommerleir», 

og legge til «avhengig av om det er ledig og hvor godt tidspunktet sammenfaller med 

sommerleirplasseringen til andre ungdomsorganisasjoner hvor Grønn Ungdom antakelig har stort 

medlemsoverlapp.» 

  

F9: Signert talsperson Lage Nøst 

Nytt punkt under «Representasjon»: Arbeidsutvalget skal sørge for at Grønn Ungdom er godt 

representert i Miljøpartiet De Grønnes Kvinnenettverk, og følge opp dette arbeidet tettere. 

 

F8: Signert Grønn Ungdom Hedmark 

Legge til punkt under «Medlemspleie og verving»: «Opprette sms-betaling og sms-innmelding 

hvis Arbeidsutvalget finner det gunstig og mulig.» 

 

029 Politisk 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 ? som utadrettet 

kampanjemåned. 

 

F2: Innstilling 

GULM-2-15 skal vedta et mandat for et kampanjeutvalg bestående av inntil fem medlemmer, 

hvorav minst to ikke er medlem av arbeidsutvalget og minst to er medlem av arbeidsutvalget. 

Arbeidsutvalget skal deretter lyse ut stillingene innen 1. desember og fatte vedtak om utvalgets 

endelige sammensetning senest på første ordinære arbeidsutvalgsmøte etter juleferien. 

 

F3: Innstilling 

Tema for Grønn Ungdoms politiske kampanje 2016 skal være «?» 

 

F4: Signert talsperson Lage Nøst 



 

 A: Erstatte «?» med «august» 

B: Erstatte «?» med «oktober» 

 

F5: Signert Grønn Ungdom Nordland 

Kampanjen til Grønn Ungdom skal handle om grønn offshore politikk som båt, fiskeri, havvind 

osv. 

 

F6: Signert Grønn Ungdom Vestfold 

Tema for Grønn Ungdoms politiske kampanje skal være en satsing på grønn utdanning og nye 

grønne arbeidsplasser. 

 

F7: Signert Grønn Ungdom Rogaland 

F4B 

 

F8: Signert Grønn Ungdom Hordaland 

Politisk kampanje høst 2016 skal være om mikroplast. 

Foreslått trukket av forslagsstiller 

 

F9: Signert Grønn Ungdom Rogaland 

Tema for kampanjen skal være likestilling. 

 

F10: Signert talsperson Lage Nøst 

Endring til F3: Erstatte «?» med «plast i havet, mikroplast og marin forsøpling.» 

 

F11: Signert Grønn Ungdom Aust-Agder 

Kampanjen skal handle om LHBTIQ+-problematikk. 

 

F12: Signert Grønn Ungdom Akershus 

Landsmøtet skal avgjøre hva temaet for politisk kampanje 2016 skal være. 

Foreslått trukket av forslagsstiller 

 

F13: Signert Grønn Ungdom Vestfold 

Grønn Ungdom skal arrangere en politisk kampanje i løpet av høsten 2016, med september som 

utadrettet kampanjemåned. 

 

F14: Signert Grønn Ungdom Troms 

Fokuset på kampanjen skal ligge på verving. 

 

F15: Signert talsperson Anna Kvam 

Tema for kampanjen skal være likestilling i et bredt perspektiv. 

 

F16: Signert Grønn Ungdom Møre og Romsdal 

Tema for Grønn Ungdoms politiske kampanje 2016 skal være matsvinn 

 

Votering 
Antall stemmeberettigede: 19 



 

   

 For Mot Avholdende Resultat 

F14 9 3 7 Falt 

F10 13 - - Vedtatt 

F2 14 1 4 Vedtatt 

F4B 18 0 1 Vedtatt 

F12 trukket av forslagsstiller 

  F7 ivaretatt i F4B 

F4A falt til fordel for F4B 

  F13 falt til fordel for F4B 

  F1 falt til fordel for F4B 

  F8 trukket av forslagsstiller 

  F11 trukket til fordel for F15 

  F9 trukket til fordel for F15 

  F3 falt til fordelt for F10 

F14 falt til fordel for F10 

  F15 falt til fordel for F10 

  F5 falt til fordel for F10 

  F6 falt til fordel for F10 

  F16 falt til fordel for F10 

 

Vedtak 

F2: Innstilling 

GULM-2-15 skal vedta et mandat for et kampanjeutvalg bestående av inntil fem medlemmer, 

hvorav minst to ikke er medlem av arbeidsutvalget og minst to er medlem av arbeidsutvalget. 

Arbeidsutvalget skal deretter lyse ut stillingene innen 1. desember og fatte vedtak om utvalgets 

endelige sammensetning senest på første ordinære arbeidsutvalgsmøte etter juleferien. 

  

 F10: Signert talsperson Lage Nøst 

Endring til F3: Erstatte «?» med «plast i havet, mikroplast og marin forsøpling.» 

 

 F4: Signert talsperson Lage Nøst 

B: Erstatte «?» med «oktober» 

 

030 Budsjett 2016 
Generalsekretær Isa M. A. Isene innleder saken. 

 

Debatt 
 

Følgende forslag foreligger etter debatten 

F1: Innstilling 

Landsstyret innstiller på forslag 1 slik det er framlagt i budsjett 2016. 

 

F2: Signert Grønn Ungdom Akershus 



 

Bevare prisnivået for nasjonale deltakeravgifter ved å kompensere for sommerleir og landsmøtet 

og øke summen i tilskudd fra fylkeslagene tilsvarende. 

 

F3: Signert Grønn Ungdom Rogaland 

Flytte 10 000 fra IU til politisk kampanje. 

 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 19 

 For Mot Avholdende Resultat 

F2 11 2 6 Vedtatt 

F3 3 11 5 Falt 

   F1 falt til fordel for vedtatte endringer 

Budsjett forslag 1 i sin helhet med vedtatte endringer 

 15 0 3 Vedtatt 

 

Vedtak 

Budsjettforslag 1 vedtas med følgende endringer: 

  
F2: Signert Grønn Ungdom Akershus 

Bevare prisnivået for nasjonale deltakeravgifter ved å kompensere for sommerleir og landsmøtet 

og øke summen i tilskudd fra fylkeslagene tilsvarende. 

 

031 Psykedelika 
Landsstyrerepresentant Dag-Are Halland innleder saken. 

 

Debatt 
 

Følgende forslag foreligger etter debatten 

F1: Innstilling 

Grønn Ungdom mener man skal åpne for offentlig distribusjon av psykedeliske stoffer under 

strenge reguleringer. 

 

F2: Innstilling 

Grønn Ungdom mener man skal bevilge økonomisk støtte til forskning på psykedeliske stoffer i 

medisinsk behandlingssammenheng. 

 

F3: Innstilling 

Arbeidsutvalget får ansvar for å melde opp saken til landsmøtet og tar sikte på at et eventuelt 

standpunkt videreformidles i MDGs programkomité. 

 

F4: Signert talspersoner Anna Kvam og Lage Nøst 

Arbeidsutvalget skal i perioden 15-16 gjøre en helhetlig utredning av ruspolitikk. 

Utredningen skal behandles av landsstyret og landsmøtet. Eventuelle nye posisjoner 

Grønn Ungdom inntar skal innlemmes i programprosessen til Miljøpartiet De Grønne. 



 

Resultatet av prosessen skal være en ruspolitisk plattform hvor Grønn Ungdom skal ta stilling til: 

- Tyngre stoffer og heroinassistert behandling. 

- Avkriminalisering og mulige modeller for offentlig regulering av cannabis. 

- Avkriminalisering og mulige modeller for offentlig regulering av psykelika. 

 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 19 

 For Mot Avholdende Resultat 

F4 18 1 0 Vedtatt/Falt 

  F1 falt til fordel for F4 

  F2 falt til fordel for F4 

  F3 falt til fordel for F4 

 

Vedtak 
F4: Signert talspersoner Anna Kvam og Lage Nøst 

Arbeidsutvalget skal i perioden 15-16 gjøre en helhetlig utredning av ruspolitikk. Utredningen skal 

behandles av landsstyret og landsmøtet. Eventuelle nye posisjoner Grønn Ungdom inntar skal 

innlemmes i programprosessen til Miljøpartiet De Grønne. 

Resultatet av prosessen skal være en ruspolitisk plattform hvor Grønn Ungdom skal ta stilling til: 

- Tyngre stoffer og heroinassistert behandling. 

- Avkriminalisering og mulige modeller for offentlig regulering av cannabis. 

- Avkriminalisering og mulige modeller for offentlig regulering av psykelika. 

 

032 Interaktive spill media må likestilles som kunstform 
Landsstyrerepresentant Christoffer Tallerås innleder saken. 

 

Debatt 

 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Innstilling 

Resolusjonen vedtas slik den foreligger. 

 

F2: Signert Grønn Ungdom Møre og Romsdal 

Endre ingressen til «Grønn Ungdom mener at spillmedia er en like gyldig kunstform som film, 

litterær kunst, scenekunst, visuell kunst og lignende,» samt legge til i begynnelsen av 

hovedteksten: «Spillmedia kan inneholde alt fra litterær til billedlig kunst og er en uttrykksform i 

seg selv. Samtidig er spillmedia en stor verdens omspennende industri og derfor mener Grønn 

Ungdom at det trengs støtteordninger for å sikre at mindre spilldesignere har friheten til å 

uttrykke seg.» 

 

F3: Signert talsperson Lage Nøst 

Stryke fra «Kulturrådet» til «og samt annet» (Hele andre avsnitt) 

 

F4: Signert talsperson Lage Nøst 



 

Endre overskrift til «Dataspill er framtida!» 

 

F5: Signert talsperson Lage Nøst 

Endre overskrift til «Dataspill er kunst!» 

 

F6: Signert talsperson Lage Nøst 

Endre overskrift til «Sats på data!» 

 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 19 

 For Mot Avholdende Resultat 

F2 14 0 5 Vedtatt 

F3 15 0 2 Vedtatt 

F5 16 0 3 Vedtatt 

F4 falt til fordel for F5 

   F6 falt til fordel for F5 

Resolusjonen i sin helhet med vedtatte endringer 

 17 0 2 Vedtatt 

Vedtak 

Resolusjonen vedtas med følgende endringer: 

 

 F2: Signert Grønn Ungdom Møre og Romsdal 

Endre ingressen til «Grønn Ungdom mener at spillmedia er en like gyldig kunstform som film, 

litterær kunst, scenekunst, visuell kunst og lignende,» samt legge til i begynnelsen av 

hovedteksten: «Spillmedia kan inneholde alt fra litterær til billedlig kunst og er en uttrykksform i 

seg selv. Samtidig er spillmedia en stor verdens omspennende industri og derfor mener Grønn 

Ungdom at det trengs støtteordninger for å sikre at mindre spilldesignere har friheten til å 

uttrykke seg.» 

 

F3: Signert talsperson Lage Nøst 

Stryke fra «Kulturrådet» til «og samt annet» (Hele andre avsnitt) 

 

 F5: Signert talsperson Lage Nøst 

Endre overskrift til «Dataspill er kunst!» 

 

033 Tilrettelegge for livssynsnøytrale seremonihus 
Landsstyrerepresentant Christoffer Tallerås innleder saken. 

 

Debatt 

 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Innstilling 

Resolusjonen vedtas slik den foreligger. 

 



 

F2: Signert Grønn Ungdom Oppland 

Endre resolusjonen til: 

«Grønn Ungdom mener at alle individer i samfunnet har krav på offentlige seremonirom for å 

markere forskjellige faser eller henvendelser i livet. Grønn Ungdom mener at det bør 

tilrettelegges slik at alle religioner og livssyn har samme mulighet til å praktisere sin tro eller 

filosofi uten det oppleves som ydmykende, diskriminerende eller uverdig. Dette vil da kunne 

skape mer likhet, samhold og mulighet for forståelse av andre kulturer uten den ekskluderingen 

vi ser i dag. 

Alle bør ha like rettigheter, uavhengig av tro eller livssyn. I dagens samfunn må mange praktisere 

sin tro eller sine tradisjoner i dårlige, uegnede lokaler. Seremonibygg vil gi innbyggerne større 

verdighet og bedre livskvalitet. Slike bygg burde være tilgjengelige for alle.» 

 

F3: Signert Grønn Ungdom Rogaland 

Legge til punkt: «Utformingen av bygget skal gjøres i samarbeid med de aktuelle religionene.» 

 

F4: Signert Grønn Ungdom Rogaland 

 Legge til punkt: «Disse byggene skal i første omgang legges til distriktene.» 

 F5: Signert Grønn Ungdom Akershus 

 Tilleggsforslag: «Seremonihuset skal leies ut til religioner og livssyn, slik at hver enkelt kan 

innrede rom og hus slik de ønsker selv.» 

 

F6: Signert Grønn Ungdom Møre og Romsdal 

Arbeidsutvalget skal konsultere seg med forskjellige religiøse råd i Norge for å få utredet om 

dette kan bli en realitet, for å deretter tilpasse resolusjonen. 

 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 19 

 For Mot Avholdende Resultat 

 F3 12 3 4 Vedtatt 

 F5 9 4 6 Falt 

 F4 11 5 3 Vedtatt 

 F2 9 7 3 Vedtatt 

 F2 14 0 5 Vedtatt 

   F1 falt til fordel for F2 

Resolusjonen i sin helhet med vedtatte endringer 

 6 9 4 Falt 

F6 faller som konsekvens 

Vedtak 

 Resolusjonen faller. 

034 Lokallagssatsing 
Generalsekretær Isa Maline Alstadius Isene innleder saken. 

 



 

Debatt 

 

Følgende forslag foreligger etter debatten 

F1: Innstilling 

Fylkeslagene tar saken om lokallagssatsing opp i sine respektive styrer og vedtar en plan for 

lokallagssatsing for 2016. 

 

F2: Signert generalsekretær 

Lokallagssatsing skal inn i Arbeidsplan for 2016. 

 

Votering 
Antall stemmeberettigede: 19 

 For Mot Avholdende Resultat 

F1 18 0 1 Vedtatt 

F2 11 6 2 Vedtatt 

 

Vedtak 
F1: Innstilling 

Fylkeslagene tar saken om lokallagssatsing opp i sine respektive styrer og vedtar en plan for 

lokallagssatsing for 2016. 

 

F2: Signert generalsekretær 

Lokallagssatsing skal inn i Arbeidsplan for 2016. 

 

036 Skoleringsopplegg 
Arbeidsutvalgsmedlem Ola Eian orienterer om skoleringsopplegget. 

 

035 Lokallagshåndboka 
Arbeidsutvalgsmedlem Jens Petter Grini Pedersen orienterer om lokallagshåndboka. 

 

Møtet heves for dagen 20:17 

 

Møtet settes søndag 08:58 

 

037 Status arbeidsplan 
Talsperson Lage Nøst orienterer om status arbeidsplan. 

 

038 Reindriftsresolusjon fra LM-1-15 
Arbeidsutvalgsmedlem Ole Eian innleder saken. 

 

Debatt 
 



 

Følgende forslag foreligger etter debatten 

F1: Innstilling 

Grønn Ungdoms Landsstyre vedtar resolusjonen med saksbehandlers endringsforslag slik de 

foreligger i vedlegget. 

F2: Innstilling 

Grønn Ungdoms Landsstyre oversender endringsforslagene til Miljøpartiet De Grønnes 

Landsstyret og ber dem vurdere våre innspill. 

F3: Signert talspersoner Lage Nøst og Anna Kvam 

Legge til før «Miljøpartiet De Grønne krever» i ingressen: «Deler av norsk reindrift har vært 

preget av for høye reintall, noe som har ført til dyretragedier og utarming av naturressurser på 

vidda.» 

 

F4: Signert generalsekretær 

Legge til «dyrevelferds-» mellom «Høye reintall i Finnmark har vært» og «-problem i over 20 år,» 

samt legge til etter dette, «der det er holdt langt flere dyr enn hva det har vært beitegrunnlag 

for» slik at punktet lyder: «Høye reintall i Finnmark har vært et [dyrevelferds]problem i over 20 

år, [der det er holdt langt flere dyr enn hva det har vært beitegrunnlag for.]» 

 

F5: Signert talsperson Lage Nøst 

Legge til i tredje kulepunkt (som starter med «reduseringsplaner») ordet «dyrevelferdsmessige» 

mellom ordet «økonomiske» og ordet «og», slik at punktet lyder «Reduseringsplaner alltid må 

skje innenfor akseptable juridiske, økonomiske, dyrevelferdsmessige og økologiske rammer, i god 

samtale med reindriftsnæringen.» 

 

F6: Signert arbeidsutvalgsmedlem Ola Eian 

Erstatte første kulepunkt i saksbehandlers resolusjon: «Det startes en revisjon av reinsdriftsloven, 

med sikte på å innføre en unntaksregel som verner de små aktørene.» 

 

F7: Signert arbeidsutvalgsmedlem Ola Eian 

Nytt kulepunkt: «Framtidig forvaltning må ta hensyn til aktører som har gjennomført 

reduksjonen. Vi vil vurdere en registeringsordning hvor reindriftsreduksjon registreres. 

 

F8: Signert arbeidsutvalgsmedlem Ola Eian 

Nytt kulepunkt: «Starte en evaluering av gjennomføringen av reduksjonsprosessen for å 

undersøke om Norge har overholdt sin folkerettslige forpliktelser.» 

 

Votering 
Antall stemmeberettigede: 19 

 For Mot Avholdende Resultat 

F3 18 0 1 Vedtatt 

F4 15 3 1 Vedtatt 

F5 17 0 2 Vedtatt 

F6 19 0 0 Vedtatt 



 

F7 17 0 2 Vedtatt 

F8 14 1 4 Vedtatt 

F1 faller til fordel for vedtatte endringer. 

Saksbehandlers resolusjonen i sin helhet med vedtatte endringer 

 19 0 0 Vedtatt 

F2 19 0 0 Vedtatt 

 

Vedtak 
F2: Innstilling 

Grønn Ungdoms Landsstyre oversender endringsforslagene til Miljøpartiet De Grønnes 

Landsstyret og ber dem vurdere våre innspill. 

Saksbehandlers resolusjon vedtas med følgende endringer: 

 

F3: Signert talspersoner Lage Nøst og Anna Kvam 

Legge til før «Miljøpartiet De Grønne krever» i ingressen: «Deler av norsk reindrift har vært 

preget av for høye reintall, noe som har ført til dyretragedier og utarming av naturressurser på 

vidda.» 

 

F4: Signert generalsekretær 

Legge til «dyrevelferds-» mellom «Høye reintall i Finnmark har vært» og «-problem i over 20 år,» 

samt legge til etter dette, «der det er holdt langt flere dyr enn hva det har vært beitegrunnlag 

for» slik at punktet lyder: «Høye reintall i Finnmark har vært et [dyrevelferds]problem i over 20 

år, [der det er holdt langt flere dyr enn hva det har vært beitegrunnlag for.]» 

 

F5: Signert talsperson Lage Nøst 

Legge til i tredje kulepunkt (som starter med «reduseringsplaner») ordet «dyrevelferdsmessige» 

mellom ordet «økonomiske» og ordet «og», slik at punktet lyder «Reduseringsplaner alltid må 

skje innenfor akseptable juridiske, økonomiske, dyrevelferdsmessige og økologiske rammer, i god 

samtale med reindriftsnæringen.» 

 

F6: Signert arbeidsutvalgsmedlem Ola Eian 

Erstatte første kulepunkt i saksbehandlers resolusjon: «Det startes en revisjon av reinsdriftsloven, 

med sikte på å innføre en unntaksregel som verner de små aktørene.» 

 

F7: Signert arbeidsutvalgsmedlem Ola Eian 

Nytt kulepunkt: «Framtidig forvaltning må ta hensyn til aktører som har gjennomført 

reduksjonen. Vi vil vurdere en registeringsordning hvor reindriftsreduksjon registreres. 

 

F8: Signert arbeidsutvalgsmedlem Ola Eian 

Nytt kulepunkt: «Starte en evaluering av gjennomføringen av reduksjonsprosessen for å 

undersøke om Norge har overholdt sin folkerettslige forpliktelser.» 

 

039 Medlemskap i FYEG 
Internasjonal kontakt John Slinning Jannesson innleder saken. 



 

 

Debatt 
 

Følgende forslag foreligger etter debatten 

F1: Innstilling 

Landsstyret mener episodene på FYEG-kongressen 2015 er kritikkverdige. 

F2: Innstilling 

Grønn Ungdom skal forsatt være medlemmer av FYEG. 

F3: Innstilling (fra deler av internasjonalt utvalg)  

Det er riktig å stemme avholdende når en ikke har tilstedelig beslutningsgrunnlag 

 

F4: Innstilling (fra deler av internasjonalt utvalg)  

Internasjonalt utvalg får i oppgave å lage en rapport eller uttalelse hvor de på en måte fremfører 

kritikken av FYEG og kommer med konstruktive forslag 

F5: Signert Grønn Ungdom Akershus og Grønn Ungdom Møre og Romsdal 

Internasjonalt utvalg skal ta kontakt med andre medlemsorganisasjoner om deres syn på FYEGs 

struktur og oppbygging og åpne for et samarbeid om denne rapporten. 

 

F6: Signert Grønn Ungdom Møre og Romsdal 

Internasjonalt utvalg tar kontakt med andre grønne ungdomsorganisasjoner i Europa og prøver å 

skap en dialog angående andre organisasjoners syn på FYEGs struktur og oppbygging. 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 19 

 For Mot Avholdende Resultat 

F1 18 0 1 Vedtatt 

F2 19 0 0 Vedtatt 

F3 17 0 2 Vedtatt 

F4 13 4 2 Vedtatt 

F5 15 1 3 Vedtatt 

  F6 ivaretatt i F4 

 

Vedtak 

F1: Innstilling 

Landsstyret mener episodene på FYEG-kongressen 2015 er kritikkverdige. 

F2: Innstilling 

Grønn Ungdom skal forsatt være medlemmer av FYEG. 

F3: Innstilling (fra deler av internasjonalt utvalg)  

Det er riktig å stemme avholdende når en ikke har tilstedelig beslutningsgrunnlag 

 

F4: Innstilling (fra deler av internasjonalt utvalg)  



 

Internasjonalt utvalg får i oppgave å lage en rapport eller uttalelse hvor de på en måte fremfører 

kritikken av FYEG og kommer med konstruktive forslag 

F5: Signert Grønn Ungdom Akershus og Grønn Ungdom Møre og Romsdal 

Internasjonalt utvalg skal ta kontakt med andre medlemsorganisasjoner om deres syn på FYEGs 

struktur og oppbygging og åpne for et samarbeid om denne rapporten. 

 

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

 

041 Valgkomitéen 
Valgkomitémedlem Hulda Holtvedt orienterer om valgkomitéens arbeid. 

 

042 Budsjettrevisjon 2015 
Generalsekretær Isa Maline Alstadius Isene innleder saken. 

 

Debatt 
 

Følgende forslag foreligger etter debatten 
F1: Innstilling 

Landsstyret vedtar budsjettrevisjonen slik den er framlagt. 

 

F2: Signert generalsekretær 

Øke inntektsposten fra offentlig støtte til 250 000 kroner. 

 

F3: Signert internasjonal kontakt John Slinning Jannesson 

Endre posten til internasjonalt utvalg med 18 000 kroner. 

 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 18 

 For Mot Avholdende Resultat 

F2 17 0 1 Vedtatt 

F3 18 0 0 Vedtatt 

F1 faller til fordel for vedtatte endringer 

Budsjettrevisjonen i sin helhet med vedtatte endringer 

   19 0 0 Vedtatt 

     

Vedtak 

Budsjettrevisjonen vedtas med følgende endringer: 

 
 F2: Signert generalsekretær 

Øke inntektsposten fra offentlig støtte til 250 000 kroner. 



 

 

F3: Signert internasjonal kontakt John Slinning Jannesson 

Endre posten til internasjonalt utvalg med 18 000 kroner. 

 

Møtet heves 14:25 

 

Deretter møtekritikk 

 

 

Oslo, 26. oktober 2015 

 

Isa Maline Alstadius Isene, 

Generalsekretær 


