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Referat 
 
Møtet settes for dagen 18.15. 
 
1 Valg av ordstyrer og referent 
 
Line Halvorsrud, Pål Thygesen og Daniel Rugaas er innstilt til ordstyrere. 
 
Disse velges ved akklamasjon. 
 
Anders Skyrud Danielsen og Isa Maline Alstadius Isene er innstilt til referenter. 
 
Disse velges ved akklamasjon.  
 
18 Valg av tellekorps 
 
Johan Thunberg, Oskar Annermarken, Adam Elter foreslås til tellekorps. 
 
Disse velges ved akklamasjon. 
 
Adam Turesson, Anna Tranberg og Oscar Nilsson foreslås som supplert tellekorps. 
 
Tellekorpset med endringer velges ved akklamasjon. 
 
19 Valg av protokollunderskrivere 
 
Ida Løken og Sindre Fjeldstad stiller til valg som protokollunderskrivere. 
 
Disse velges ved akklamasjon. 
 
2 Godkjenning av innkalling 
 
Innkallingen godkjennes uten merknader. 
 
4 Godkjenning av dagsorden 
 
Dagsorden innstilles som godkjent med endringsforslag D1 fra Arbeidsutvalget: 
”Resolusjonen R1 som falt ut av sakspapirene vedtas tatt med i behandlingen.” 
 
Innstilling: Saksliste med timeplan godkjennes med resolusjonen R1. Vedtatt 
 
D2 fra Emma Langmoen, Oslo foreslås:  
 
Flytte møtestart ei time tidligare på sundag, slik at me får slutte ei time tidligare og 
kan gå i 8. mars-toget. Falt 
 
Dagsorden godkjennes med innstilte endringer.  
 
3 Godkjenning av forretningsorden 
 
Forslag til endring i forretningsorden: 
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F1: Ny § 11: Det opprettes 2 redaksjonskomiteer. Én for resolusjoner og politisk 
plattform og én for arbeidsplan og valgkampstrategi. Redaksjonskomiteene 
sammenstiller, omforener og sorterer innkomne endringsforslag i de 2 forskjellige 
saksområdene. Redaksjonskomiteene kommer deretter med et forslag til 
voteringsorden. Redaksjonskomiteene skal ikke innstille på hva som skal vedtas. 
Vedtatt 
 
F2: Fra Ida Salthe Johannessen: 
Endringsforslag til paragraf 12,5 avsnitt 1. setning: “Ordstyrer tegner talelisten slik at 
intet kjønn får to innlegg på rad når flere tegner seg samtidig.” 
Vedtatt 
 
F3: Fra Eivind Yrjan Stamnes Bøe: 
“Redaksjonskomitéen innstiller på forslagene»  
Foreslås trukket. Ingen opprettholder forslaget. 
Trukket 
 
Forretningsorden godkjennes med endringer. 
 
20 Valg av redaksjonskomitéer 
 
Lage Nøst, John Slinning Jannesson og Kristin Viko Rasmussen innstilles som 
redaksjonskomité for resolusjoner og politisk plattform. 
 
Jon Hoel foreslås istedenfor Lage Nøst. 
 
Lage Nøst trekker seg. 
 
Jon Hoel, John Slinning Jannesson og Kristin Viko Rasmussen velges som 
redaksjonskomité for resolusjoner og politisk plattform ved akklamasjon. 
 
Ingrid Ophaug Dahl, Isa Isene og Anders Skyrud Danielsen innstilles som 
redaksjonskomité for arbeidsplan og valgkampstrategi. 
 
Andrea Tveit foreslås istedenfor Anders Skyrud Danielsen. 
 
Anders Skyrud Danielsen trekker seg. 
 
Emma Langmoen foreslås istedenfor Isa Isene. 
 
Isa Isene trekker seg. 
 
Ingrid Ophaug Dahl, Emma Langmoen og Andrea Tveit velges som redaksjonskomité 
for arbeidsplan og valgkampstrategi ved akklamasjon. 
 
 Møtet heves for dagen 18.45. 
 

Møtet settes for dagen 09.11. 
 
5 Årsmelding 
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Arbeidsutvalgets årsmelding legges frem av talsperson Lage Nøst. 
 
Det åpnes for spørsmål. 
 
Landsmøtet kommenterer og supplerer årsmeldingen. 
 
Landsmøtet debatterer årsmeldingen. 
 
Årsmeldingen godkjennes med to avholdende. 
 
12 Revisjonsberetning 
 
Saken om revisjonsberetning legges frem av generalsekretær Anders Skyrud 
Danielsen. 
 
Det åpnes for spørsmål. 
 
Landsmøtet debatterer saken. 
 
Generalsekretær Anders Skyrud Danielsen foreslår følgende: 
”Landsstyret får myndighet til å godkjenne regnskapet og revisjonsberetning på 
førstkommende landsstyremøte.” 
Vedtatt 
 
Forslaget vedtas med fem avholdende. 
 
 
10 Godkjenning av regnskap 
 
Generalsekretær Anders Skyrud Danielsen foreslår følgende: 
”Landsstyret får myndighet til å godkjenne regnskapet og revisjonsberetning på 
førstkommende landsstyremøte.” 
Vedtatt 
 
Forslaget vedtas med fem avholdende. 
 
7 Arbeidsplan 
 
Innstilling til arbeidsplanen 2015-2016 blir lagt fram av talsperson Ingrid Ophaug 
Dahl. 
 
Det åpnes for spørsmål. 
 
Landsmøtet debatterer arbeidsplanen. 
 
Følgende forslag ligger etter endt debatt: 
 
A1 fra Andrea Tveit, arbeidsutvalget: 
 
Om sommerleir: 

 Endringsforslag A: Endre “uke 30” til “uke 31”. Vedtatt 
 Endringsforslag B: Stryke bombepunkt 2. Vedtatt 



 7 

 
A2 fra Eivind Yrjan B. Stamnes, Vestfold: 
Endre “arrangere 4 regionseminar” til “arrangere 3 regionseminar.”  
Foreslås ansett som redaksjonell endring. Vedtatt 
 
A3 fra Vegard Løknes fra Nordland: 
“Det skal opprettes et utdanningspolitisk utvalg som skal velges på GULM nr. 2 2015. 
Vedtatt 
 
A4 fra Mari Vold, Sør-Trøndelag: 
Legge til “Alle medlemma bør få tilgang til historieprosjektet gratis,til dømes ved å 
kunne laste det ned frå nettet. I tillegg kan det gå an å kjøpe ein bokversjon til ein 
rimelig penge. Bokversjonen kan også brukast som gåvebok.” Vedtatt 
 
A5 fra Ingrid Ophaug Dahl, talsperson: 
Stryke parantes i bombepunkt 3, linje 10, s. 43. Vedtatt 
 
A6 fra Geir Storli Jensen, Oslo: 
Nytt kulepunkt: “Grønne Studenters arbeidsutvalg skal kontaktes for å undersøke om 
det er hensiktsmessig å samarbeide med dem om historieprosjektet.” Vedtatt 
 
A7 fra Sindre Fjeldstad, Oslo: 

 Endringsforslag A: Stryke linje 20-22, s. 41  Vedtatt 
 Endringsforslag B: Stryke linje 16-20, s. 45 Vedtatt 
 Endringsforslag C: Ny rekkefølge fra toppen:  

“Valgkamppunktet først, så medlemspleie og verving, media og synlighet, skolering, 
MDGLM-delegater, sommerleir, internasjonalt, LS, økonomi, Etter valget, GULM-2, 
COP21, Representasjon, AU, Regionseminar, Historieprosjektet.” FALT med 22-28-
5 
 
A8 fra arbeidsutvalget: 
Forslag til nytt avsnitt under “Valgkamp” (s. 42 eller linje 29): “Grønn Ungdom skal 
tidlig begynne strategiprosessen fram mot Stortingsvalget 2017 allerede i denne 
perioden. AU skal forfatte et mandat for et strategiutvalg for valgkampen 2017, og 
lyse ut muligheten for å stille til valgtidsnok til at et slikt utvalg kan velges på GULM2 
i 2015.” Vedtatt 
 
Arbeidsplanen vedtas i sin helhet med de endringer som er beskrevet over. 
 
9 Internasjonalt utvalgs arbeidsplan 
 
Internasjonalt utvalgs arbeidsplan blir lagt fram av internasjonal kontakt John 
Slinning Jannesson. 
 
Det åpnes for spørsmål. 
 
Det åpnes for debatt. 
 
Internasjonalt Utvalgs arbeidsplan vedtas i sin helhet. 
 
11 Budsjett 
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Budsjettet legges frem av generalsekretær Anders Skyrud Danielsen. 
 
Det åpnes for spørsmål. 
 
Landsmøtet debatterer budsjettet. 
 
Følgende forslag ligger etter endt debatt: 
 
B1 fra Geir Storli Jensen 

 Endringsforslag 1: Endre posten “Valgkamp” til 250 000 kroner. FALT som 
konsekvens av endringer i Valgkampstrategien 

 Endringsforslag 2: Endre posten “Landsstyret” til 110 000 kroner. Vedtatt 
 Endringsforslag 3: Endre posten “Sommerleir” til 180 000 kroner. Vedtatt 

Realitet: øke utgiftene med 100 000 kroner. 
 
B2 fra Ingrid Ophaug Dahl, talsperson og Vegard Løknes, Nordland 
Dersom forslag om utdanningsutvalg i arbeidsplanen går gjennom, hentes 10 000 fra 
balansen til en ny utgiftspost “Utdanningspolitisk utvalg”. Vedtatt 
 
Budsjettet vedtas i sin helhet med de endringer som er beskrevet over. 
 
8 Valgkampstrategi 
 
Valgkampstrategien legges frem av arbeidsutvalgsutmedlem Isa Maline Alstadius 
Isene. 
 
Det åpnes for spørsmål. 
 
Landsmøtet debatterer strategien. 
 
Følgende forslag ligger etter endt debatt: 
 
VA1 fra Emma Langmoen, Oslo 

 Endringsforslag 1: Endre linje 1-3 s. 68 til “Det kan være at e medlem eller 
tillitsvalgt er blitt arrestert, eller har kommet med en veldig (...)” Vedtatt 

 Endringsforslag 2: Nytt første punkt under “Hvordan håndtere 
krisesituasjoner?” linje 9, s. 68: “Ring generalsekretær eller din 
fylkesoppfølger (FLO) Vedtatt 

 
 Endringsforslag 3: Endre alt som omhandler “Jentehelg” til å også inkludere 

cis-kjønnede. Vedtatt 
 
VA2 fra Eivind Kristiansen, Oslo 
Endre tekst “(...) arrangere en skoleringshelg kun for jenter” til “(...) arrangere en 
skoleringshelg.” Stryke resten av avsnittet etter “Helga bør legges etter LM.” Falt 
 
VA3 fra Anna Kvam, arbeidsutvalget 
Grønn Ungdom velger 2 hovedsaker til valgkampen ‘15. Disse hovedsakene er klima 
og dyrevern. FALT som konsekvens av skriftlig votering av hovedsaker 
 
VA4 fra Eivind Bøe Y. Stamnes, Vestfold: 
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Endre politisk hovedsak fra “Helsetjenester i skolen” til “Grønn 
utdanning”.  VEDTATT som konsekvens av skriftlig votering av hovedsaker. 
 
VA5 fra Lage Nøst, talsperson: 

 Endringsforslag 1: Stryke følgende setning på s. 62, linje 9 og 10: “I tillegg 
regner vi med en overføring fra MDG på 100 000”. Vedtatt 

 Endringsforslag 2: Endre tabellen på s. 62 slik at de 100 000 som er 
budsjettert som støtte fra MDG tar fra Grønn Ungdoms egne midler. Vedtatt 

 
VA6 fra Sindre Fjeldstad, Oslo 
Bytte ut hovedsak 2: “Dyrevern” med “Migrasjon”. FALT som konsekvens av 
skriftlig votering av hovedsaker. 
 
VA7 fra Geir Storli Jensen, Oslo 

 Endringsforslag 1: Ny setning linje 16, side 69: “FLO følger opp at fylkene har 
planlagt aktivitet aktivitet også etter valget.” Vedtatt 

 Endringsforslag 2: Nye setninger linjer 35, side 69: “Fylkes- og lokallag 
oppfordres til å planlegge mindt et møte tett etter valget. Dette bør være 
planlagt i god tid før valgkampsinnspurten.” Vedtatt 

 
VA8 fra Mari Vold, Sør-Trøndelag 
Legge til at man kan prioritere skular med grøn profil (til dømes landbruksskular) 
eller profilar som vi har ekstra god politikk på. Vedtatt 
 
VA9 fra Lage Nøst, talsperson 
“Grønn Ungdom skal bare ha to hovedsaker i valgkampen.” Falt 
 
VA10 fra Vegard Løknes, Nordland 

 Endringsforslag 1: Bytte ut sak 3 om “Helsetjenester i skolen” med 
“Migrasjon”. FALT som konsekvens av skriftlig votering av 
hovedsaker. 

 Endringsforslag 2: Prioritere blant sakene. FALT til fordel for VA12-2 
 
VA11 fra Sebastian Sahl, Oslo 

 Endringsforslag 1: Stryke “i tillegg vil det bli en jentehelg, med skolering for 
jenter.” Falt 

 Endringsforslag 2: Fjerne hele tekstboksen om jentehelgen Falt 
 
VA12 fra Sara Blichner, Oslo 

 Endringsforslag 1: Legge til under overskriften økonomi eller budsjettet: 
“Frifondmidler er ikke regnet med i dette budsjettet, men disse midlene bør 
fylkes- og lokallag i stor grad bruke på valgkamp.” Vedtatt 

 Endringsforslag 2: Dersom det vedtas 3 hovedsaker, skal dette legges til: 
“Hovedsak 3 prioriteres under hovedsak 1 og 2 slik at Arbeidsutvalget gis 
anledning til å for eksempel ikke produsere materiell til hovedsak 3.” Vedtatt 

 
VA13 fra Isa Maline A. Isene, arbeidsutvalget 
Endre fra 25 til 20 ungdomskandidater. Vedtatt 
 
VA14 fra Andrea Tveit, arbeidsutvalget 
Det skal kun være to hovedsaker i valgkampstrategien. Falt. 
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VA15 fra Jon Hoel, Akershus 
Foreslår disse 3 hovedsakene: “Klima og grønt næringsliv,” “Dyrevern” og “Grønn 
utdanning” VEDTATT som konsekvens av skriftlig votering av hovedsaker. 
 
Klima og næringsliv, dyrevern og grønn utdanning er vedtatt som hovedsaker etter 
skriftlig votering. 
 
Valgkampstrategien vedtas i sin helhet med de endringer som er beskrevet 
over. 
 
13 Vedtektsendringer 
  
Vedtektsendringene legges fram av generalsekretær Anders Skyrud Danielsen. 
 
Det åpnes for spørsmål. 
 
Landsmøtet debatterer forslag til vedtektsendringer. 
 
Det er 60 stemmeberetigende i salen. 
 
F1 vedtatt med mer enn ⅔ flertall. 

 
F2 vedtatt med mer enn ⅔ flertall. 

 
F3 oppnår ikke ⅔ flertall og faller. 

 
F4 vedtatt med mer enn ⅔ flertall. 

 
F5 vedtatt med mer enn ⅔ flertall. 

 
F6 oppnår ikke ⅔ flertall og faller. 

 
F7 vedtatt med mer enn ⅔ flertall. 

 
F8 oppnår ikke ⅔ flertall og faller. 

 
F9 oppnår ikke ⅔ flertall og faller. 

 
F10 vedtatt med mer enn ⅔ flertall. 

 
F11 oppnår ikke ⅔ flertall og faller. 

 
F12 vedtatt med mer enn ⅔ flertall. 

 
F13 vedtatt med mer enn ⅔ flertall. 

 
F14 oppnår ikke ⅔ flertall og faller. 

 
F15 oppnår ikke ⅔ flertall og faller. 

 
F16 oppnår ikke ⅔ flertall og faller. 
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F17a faller til fordel for F17b. 
F17b vedtatt med mer enn ⅔ flertall. 

 
F18 vedtatt med mer enn ⅔ flertall. 

 
F19 vedtatt med mer enn ⅔ flertall. 

 
F20 oppnår ikke ⅔ flertall og faller. 

 
F21 vedtatt med mer enn ⅔ flertall. 

 
F22 vedtatt med mer enn ⅔ flertall. 

 
F23 oppnår ikke ⅔ flertall og faller. 

 
F24 oppnår ikke ⅔ flertall og faller. 

 
F25 vedtatt med mer enn ⅔ flertall. 

 
F26 vedtatt med mer enn ⅔ flertall. 

 
F27 vedtatt med mer enn ⅔ flertall. 

 
15 Likestillingspolitisk plattform 
 
Likestillingspolitisk plattform legges frem av talsperson Lage Nøst. 
 
Det åpnes for spørsmål. 
 
Landsmøtet debatterer plattformen. 
 
Følgende forslag ligger etter endt debatt: 
 
L1 fra Victor Okpe, Sør-Trøndelag 

 Endringsforslag 1: Gjennomgående endre “LHBTIQ+” til “skeiv”. Falt 
 Endringsforslag 2: stryke linje 42-42, s. 119 Falt 
 Endringsforslag 3: Gjennomgående endre endre fra “LHBTIQ+” til “LHTIS”. 

Forkortelse for “Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interseksuelle og 
skeive.” Trukket 

 
L2 fra Julia Weisethaunet, Hordaland 
Stryke “gutter og jenter” i setning 3 og sette inn “ulike kjønn”. Vedtatt 
 
L3 fra Nina Bie, Sør-Trøndelag 

 Endringsforslag 1: Setning to og tre i punkt 1, linje 21-25 endres til: “I dag 
preger kjønnsroller barnas oppvekst og skaper ulike idealer for jenter og 
gutter. Dette er en medårsak til at alt for mange unges psykiske helse 
forverres av stress og kroppspress, og faller fra i utdanningsløpet, en 
problematikk som dagens skoler og barnehager ikke er utsyrt godt nok til å 
håndtere.” Vedtatt 

 Endringsforslag 2: linje 2 endres til “Opprette et nasjonalt kompetansesenter 
for normkritisk og interseksjonell pedagogikk.” Vedtatt 
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 Endringsforslag 3: Nytt punkt linje 2, de andre punktene endres som 
konsekvens av dette: “Innføre temaene normkritikk og interseksjonalitet i 
samfunnsfag- og naturfagsundervisningen i barneskolen.” Vedtatt 

 Endringsforslag 4: At prinsippet ”lik lønn for arbeid av lik verdi” skal 
praktiseres. I takt med en gradvis og generell arbeidstidsforkorting minst ned 
til 6 timers normalarbeidsdag, må lønnsforskjellene utjevnes etter prinsippet 
om “lik lønn for arbeid av lik verdi”. til fordel for kvinnedominerte yrker. 
Vedtatt 

 Endringsforslag 5: Punkt 3. Flytte punktet fra MGD sin arbeidsplan til denne 
plattformen. 

Grønn Ungdom vil: 
1. Sørge for nok barnehageplasser til dem som ønsker det, med løpende opptak 

etter at barnet har fylt ett år. Foreldre skal ha reell frihet til å velge å sende 
barna i barnehage eller ikke, og mellom hel- og deltidstilbud. 

2. Opprettholde kontantstøtten for barn mellom 1–3 år. 
3. Sette som vilkår for kontantstøtten at den må tas ut i redusert arbeidstid og 

fordeles mellom foreldrene etter samme delingsbrøk som 
foreldrepermisjonen.” Vedtatt 

 
L4 fra Sara Blichner, Oslo 

 Endringsforslag 1: Punkt 1.3 setning 2 fra “kvotering til fordel (...) kjønn må 
tas i bruk ved unntak…” til “Kvotering til fordel for underrepresenterte kjønn 
bør vurderes utifra hensiktsmessighet ved inntak til de forskjellige 
utdanningsområde.” Vedtatt 

 Endringsforslag 2: Endre punkt 3.3 setning 2 fra “Av dette bør tilstrekkelig tid 
reserveres mor slik at hun blir fullt restituert etter fødselen,…” til “Av dette 
bør mor ha førsterettt på en tilstrekkelig del av tiden etter fødselen slik at hen 
blir fullt restituert etter fødselen,…” Vedtatt 

 
L5 fra Lage Nøst, talsperson 

 Endringsforslag 1: Endre ordet “må” i punkt 1,3, linje 42 til “bør”. Falt 
 Endringsforslag 2: Endre tittel på plattformen s. 118 fra “Dumme normer er 

teite - ny likestillingspolitikk nå!” til “Ny likestillingspolitikk nå!” Vedtatt 
 
L6 fra Lise Lorentzen, Troms 
Endre begrepsforklaring til “LHBTIQ+ = En forkortelse som står for lesbiske, 
homofile, bifile, transpersoner, interseksuelle og queer-personer” Vedatt 
 
L7 fra Nora Heyerdahl, Oslo 
Endre linje 4.1 til “motarbeide alle forsøk på å innskrenke gravides rett til 
selvbestemt abort.” Vedtatt 
 
Likestillingspolitisk plattform vedtas i sin helhet med de endringer som er 
beskrevet over. 
 
14 Resolusjoner 
 
R1: “Nei til olje i Aktis” legges fram av arbeidsutvalgsmedlem Anna Kvam. 
 
R2 “Norge må bidra på hjemmebane!” legges fram av arbeidsutvalgsmedlem Anna 
Kvam. 
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R3: “Krav til norsk våpeneksport” legges fram av arbeidsutvalgmedlem Mattis 
Ulvang. 
 
R4: “Sterkere yrkesfaglige linjer “ legges fram av arbeidsutvalgsmedlem Anna Kvam. 
 
R5: “Nei til gruvedumping i Førdefjorden og Repparfjorden!” legges fram av 
talsperson Lage Nøst. 
 
R6: “Vi krever et fritt Vest-Sahara” legges fram av delegat Vemund Jernsletten 
 
R7: “Utenriksministeren må fordømme USAs torturbruk” legges fram av delegat 
Hulda Holtvedt. 
 
R8: “Handelsavtalene TISA og TTIP utgjør en trussel mot demokratiet” legges fram 
av delegat Emma Langmoen. 
 
R9: “Reintallet må ned!” legges fram av delegat Miriam Akkouche. 
 
Det åpnes for spørsmål. 
 
Landsmøtet debatterer hver resolusjon for seg. 
 
Følgende forslag ligger etter endt debatt: 
 
RALL1 fra Sindre Fjeldstad, Oslo 

 Endringsforslag 1: For hver resolusjon skal stemmes over å også sende 
resolusjonen til MDGLM. Vedtatt 

 Endringsforlag 2: Landsmøtet gir GU-delegasjonen mandat til å jobbe for 
gjennomslag på MDGLM for resolusjoene GULM vedtar å sende dit. 
Resolusjoenes internsjoner skal bevares, men delegasjoenen kan endre 
ordlyden i setninger og jobbe frem omforente forslag hvis det viser seg 
hensiktsmessig eller nødvendig for gjennomslag.” Vedtatt 

 
R2A fra Ingvild Garmo Nilsson, Østfold 
Endre linje 20 side 103 fra “Desember 2015 avvikles COP21 (Conference of the 
Parties) i Paris” til “Desember 2015 avholdes COP21 (Conferance of the Parties) i 
Paris.” Vedtatt 
 
R2B fra Lage Nøst, talsperson 

 Endringsforslag 1: Erstatte første kulepunkt med “- Norge må under 
klimaforhandlingene i Paris 2015 forplikter seg til å kunne innenlands 
klimagassutslipp med 60% innen 2030.” Vedtatt 

 Endringsforslag 2: Nytt fjerde avsnitt etter linje 35: 
“Tall fra Sotckholm Environment Institute, Ecoquity og IGSD indikterer at Norge må 
kutte mellom 65% og 75% av sine klimagassutslipp hjemme innen 2030, og bidra 
med over 120 milliarder kroner i Klimafinansiering innen samme år, hvis vi skal veie 
opp for vårt historiske ansvar for global oppvarming og på på en rettferdig måte 
bidra til at togradersmålet innfris.” Vedtatt 
 
R4A fra Åsalinn Arntzen Dale, Østfold 
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Legge til: “Vi bør også fokusere på motivasjon for de som allerede har valgt de 
yrkesfaglige retningene, for å hindre det store frafallet. Det kan vi gjøre ved bl.a. 
bedre læring og oppføling av elevene.” Vedtatt 
 
R4B fra Vegard Løknes, Nordland 
Endre første punkt til “Innføre valgfag fra 5. klasse i barneskolen.” Trukket 
 
R4C fra Jon Hoel, Akershus 

 Endringsforslag 1: Stryke “(...) herkser gjengs enighet om at det (...)” 
Vedtatt  

 Endringsforsalg 2: Legge til “sammenlignet med de med de teoretiske, 
samtidig som utenlandsk arbeidskraft dessverre konkurrerer med norsk 
arbeidskraft om de yrkesflaglige jobbene. Både statusproblemet og høyere 
inntreden av utenlandsk arveidskraft de siste årene kan bidra til(...) Falt 

 Endringsforslag 3: Legge til “skoleplass, til tross for at dette kan gå på 
bekostning av utenlandsk arbeidskraft.” linje 45 Falt 

 
R4D fra Nina Bie, Sør-Trøndelag 
Endre “Innføre mulighet til å velge praktiske og teoretiske fag fra 5. klasse i 
barneskolen.” på side 105, linje 35-36, til ”Innføre mer undervisning i praktiske og 
estetiske fag gjennom hele  barneskolen” Falt 
 
R5A fra Nina Bie, Sør-Trøndelag 
Legge til ”Bedre alternativ finnes. For det første må behovet for mineralutvinning 
vurderes. Videre kan overskuddsmasse fra gruvedrift utnyttes i andre produkter før 
eventuelt avfall legges tilbake i gruvene.” før siste setning på linje 35 side 106. 
Vedtatt 
 
R5B fra Ola Eian, Nordland 
Endre linje 20 fra “(...) utslette alt liv i fjorden (....)” til “(...) utslette det meste av liv 
i fjordene(...)” Vedtatt 
 
R7A/R8A fra Sindre Fjeldstad, Oslo 
Utelukkende uttale oss som GU i R7 og R8, og stryke alle referanser til MDG Vedtatt 
 
R7B fra Nina Bie, Sør-Trøndelag 
Gjennomgående endre “”utenriksminister Børge Brende” til “utenriksministeren”. 
Vedtatt 
 
R7C fra Emma Langmoen, Oslo 
Endre linje 2, s. 108 til “Nå er det essensielt at denne granskingen ikke bare blir 
liggende i en skuff, men at landet (...)” Vedtatt 
 
R7D fra Truls Matias Torgersen, Oslo 
Legge til på slutten: “Grønn Ungdom sier nei til dumping av giftig avfall i fjorder, 
spesielt i Førdefjorden og Repparfjorden.” Vedtatt 
 
R7E fra Sindre Fjeldstad, Oslo 

 Endringsforslag 1: Stryke fra linje 4 og ut på side 108. Vedtatt 
 Endringsforslag 2: Sette inn etter linje 3, side 108: “Grønn Ungdom mener 

at:” Vedtatt 
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 Endringsforslag 3: Nytt kulepunkt, linje 4, side 108: “- Norge har et morlask 
ansvar for å tydelig og offentlig fordømme USAs tideligere bruk av tortur. 
Vedtatt 

 Endringsforslag 4: Nytt kulepunkt: “- Norge må stille et krav til landets 
myndigheter om å ignagsette en rettsprosess for å ansvarliggjøre de som 
godkjente praksisen.” Vedtatt 

 Endringsforslag 5: Nytt kulepunkt: “- dersom USA viser seg ute av stand til å 
stille de ansvarlige for retten innenfor sine nasjonale domstoler, så må Norge 
jobbe for å samle støtte til en internasjonal rettsprosess med sikte på å holde 
de rette vedkommende ansvarlige.” Vedtatt 

 
R8A fra Emma Langmoen, Oslo 
Legge til nye kulepunkt på linje 40, side 108: “Grønn Ungdom krever at: - Norge tar 
et aktivt standpunkt overfor EU mot TTIP-avtalen.” og  “- Norge umiddelbart trekker 
seg ut av forhandlingene om TISA-avtalen.” Vedtatt 
 
R9A fra Nora Heyerdahl, Oslo 
Endre kulepunkt 1, linje 35, “Stortinget må styrke sametingets rolle i forvaltningen av 
Reindriftsnæringen. Foreslått trukket. Opprettholdt. FALT til fordel for R9B 
 
R9B fra Ola Eian, Nordland 

 Endringsforslag 1: Endre første kulepunkt til “Stortinget må revudere om 
Sametingets rolle i forvaltninga av reinsdrftsnringa bør styrkes.” Vedtatt 

 Endringsforslag 2: Endre siste setning i 4. avsnitt (linje 28 - 29): “Derfor 
mener vi at deparetmentet må revurdere om Sametingets rolle i forvaltninga 
av Reinsdriftsnæringa.” Vedtatt 

 
R1 vedtaes uten endringer. 
 
R1 sendes videre til MDGLM. 
 
R2 vedtaes med endringer. 
 
R2 sendes videre til MDGLM. 
 
R3 vedtaes uten endringer. 
 
R3 sendes videre til MDGLM. 
 
R4 vedtaes med endringer. 
 
R4 sendes videre til MDGLM. 
 
R5 vedtaes med endringer. 
 
R5 sendes videre til MDGLM. 
 
R6 vedtaes med endringer. 
 
R6 sendes videre til MDGLM. 
 
R7 vedtaes med endringer. 
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R8 vedtaes med endringer. 
 
R8 sendes videre til MDGLM. 
 
R9 vedtaes med endringer. 
 
R9 sendes videre til MDGLM. 
 
6 Generell debatt 
 
Det debatteres. 
 
 Møtet heves for dagen 19:25 
 

Møtet startes for dagen 09:11 
 
16 Valg 
 
Valgkomitéens legger fram sin innstilling. 
 
Anna Kvam holder valgtale til vervet som talsperson. 
 
Anna Kvam velges ved akklamasjon 
 
Lage Nøst holder valgtale til vervet som talsperson. 
 
Lage Nøst velges ved akklamasjon 
 
Isa Maline A. Isene holder valgtale til vervet som generalsekretær. 
 
Isa Maline A. Isene velges ved akklamasjon 
 
John Slinning Jannesson holder valgtale til vervet som internasjonal kontakt. 
 
John Slinning Jannesson velges ved akklamasjon. 
 
Guri Barka Martins er innstilt som arbeidsutvalgsmedlem. 
 
Guri Barka Martin velges ved akklamasjon. 
 
Christine Bangum er innstilt som arbeidsutvalgsmedlem. 
 
Christine Bangum velges ved akklamasjon. 
 
Ingvild Kessel er innstilt som arbeidsutvalgsmedlem. 
 
Ingvild Kessel velges ved akklamasjon. 
 
Ola Eian er innstilt som arbeidsutvalgsmedlem. 
 
Ola Eian velges ved akklamasjon. 
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Jens Petter Grini Pedersen er innstilt som arbeidsutvalgsmedlem. 
 
Jens Petter Grini Pedersen velges ved akklamasjon. 
 
Andrea Søgnen Tveit er innstilt som arbeidsutvalgsmedlem. 
 
Andrea Søgnen Tveit velges ved akklamasjon. 
 
Mattis Sørensen Ulvang er innstilt som arbeidsutvalgsmedlem. 
 
Mattis Sørensen Ulvang velges ved akklamasjon 
 
John Slinning Jannesson, Marie Storli, Vemund Jernsletten, Sarah Olausen, Lise Mari 
Lorentzen og Miriam Akkouche er innstilt som internasjonalt utvalg. 
 
Disse velges ved akklamasjon. 
 
Kristin Eriksen er innstilt som leder av kontrollkomitéen 
 
Kristin Eriksen velges ved akklamasjon. 
 
Kristin Eriksen, Balder Bryn Morsund, Ida Beate Løken, Victor Elias Okpe og Hallvard 
Surlien er innstilt som kontrollkomité. 
 
Disse velges ved akklamasjon. 
 
Hulda Holtvedt, Geir Storli Jensen, Julia Mellebye Weisethaunet, Veslemøy Waage og 
Sindre Fjeldstad er innstilt som valgkomité. 
 
Disse velges ved akklamasjon. 
 
Josefine Haraldsen er innstilt som 1. vara til valgkomitéen. 
 
Josefine Haraldsen velges ved akklamasjon. 
 
André Jonassen er innstilt som 2. vara til valgkomitéen. 
 
André Jonassen velges ved akklamasjon. 
 
17 Grønn Ungdoms delegasjon til MDGLM 
 
Kandidatene legges fram av Isa Maline A. Isene. 
 
Det åpnes for preferansevalg ved skriftlig votering. 
 
Sara Marie Blichner, Jens H. Schreuder og Martin Rognlien velges inn i GU-
delegasjonen. 
 
Sebastian Sahl velges som 1. vara. 
 
Thea Meyer velges som 2. vara. 
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Cornelia Mastervik velges som 3. vara. 
 
Henrik Sønstebø velges som 4. vara. 

 
Møtet heves 15:10 

 
 
 
 
__________________________ 
Isa M. A. Isene,  
referent 
 
 
 
__________________________ 
Anders Skyrud Danielsen, 
referent 
 
 
 
__________________________ 
Ida Beate Løken, 
protokollunderskriver 
 
 
 
__________________________ 
Sindre Fjeldstad, 
protokollunderskriver 


