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Møtedato 

 
 
 
22.03.2015 

Møtetid Kl. 18.00 
Møtested Skype 
 
Tilstede John Slinning Jannesson 

Miriam Akkouche  
Sarah Olausen 
Vemund Jernsletten 

Internasjonal kontakt 
IU-medlem 
IU-koordinator 
IU-medlem 

   
   
 
Frafall Marie Storli 

Lise Lorentzen 
IU-medlem 
IU-medlem 

   
   

 
 
 



 

 
 
SAKSLISTE 
 
001 Valg av ordstyrer og referent      V 

John er innstilt som ordstyrer 
Sarah er innstilt som referent 

 
002 Godkjenning av innkalling     V 

Innkallingen godkjennes  
 
003 Forretningsorden (med dagsorden)    V 
 Forslag til vedtak: Godkjenning av sakslisten slik den foreligger.  

Sluttid senest 21:00.  
Forslag vedtatt 

 
004 Godkjenning av referat fra siste møte   V 

Marie Storli, IU-medlem  
Ingen merknader 
 

005 Skjedd siden siste møte      O 
 Vemund orienterer: Har jobbet med Finland kampanjen. 

Miriam orienterer om Kampanje i England.  
 Sarah orienterer. Har lagt inn arbeidsplanen i fremdriftsplanen.  

John orienterer. Har jobbet på en nettsak sammen med Lise. Har 
jobbet med Finland kampanjen, mail fra FYEG, holder på å oppdatere 
nettside, prøver å få lagt inn alt så fort som mulig.  
Lise har jobbet med en nettsak.  
Marie har jobbet med Kenya prosjektet. 

 
006 Bli kjent        D 
 Velger først å snakke om mål, tiltak og motivasjon.  

Miriam forlater møtet 18:27 
Deretter innadretta og utadretta arbeid. 
Hva bør tas opp i LS/AU? 
Kommunikasjon internt.  
Velger å gå videre til neste sak grunnet få deltagere på møtet.  

   
009 Valgkamp Finland       O 

Vemund orienterer. Norske og Svenske i GU drar 10 april til Finland. 
John: Påmelding burde vært ute for en uke siden. Færre 
søker jo senere det blir gitt info om det.  
2000,- kr til dette.  
Fordeler ansvarsoppgaver senere.  
 



 

Tar pause fra 19:00 til 19:27 
Vemund har lagt inn påmeldingsdokument i googledrive. (googleform) 
Miriam er tilbake 19.34 

 
007 Fordeling av ansvarsområder     V 
 V/ John Slinning Jannesson 
 Lise har sendt inn ønsker. 
 Marie har ikke sendt noen ønsker. 
 Alle fyller inn dokumentet i Google drive. 
 Runde om arbeidskapasitet. 

 Sarah: God arbeidskapasitet etter mai. Litt begrenset i april grunnet 
skole.  

 Miriam: Liten arbeidskapasitet frem mot valget. Sier i fra om det blir for 
mye.   

 Vemund: Liten arbeidskapasitet frem mot valget. 
 John: Lite arbeidskapasitet ut mai. Ønsker ikke så mange oppgaver 
som tidligere. Er også medlem av AU. 

 Ansvarsområder vedtatt. 
 Stillingsbeskrivelse fylles ut av alle til neste møte. 
 
008   Valgkamp Storbritania      O 
 Miriam orienterer 
 Miriam har tatt på seg ansvaret, men har ikke gjort så mye enda.  
 John: Sende mail til Pål?  

 Miriam: Har masse å gjøre på grunn av at hun stiller som    
førstekandidat.  

 Vi kan dekke reise for noen deltagere, men noen må betale selv.   
Vi ordner overnattingsplass.  

 
 
010 Oppfølging Oppgaveliste IU     O 
 Fylte inn oppgavelisten frem til juni 
 
011   Eventuelt 
 Vemund: MDG-møte 23.03.2015 
 Saker til neste møte 
 
 
Neste møte 
 
 
 
Møtet heves kl 21.15 
 
 
 
Deretter møtekritikk 
 



 

Litt langt møte. 
Skypemøte er slitsomt  
Flere kortere møter hver 2. Uke. 
Kjedelig at ikke alle kan møte opp.  
 
O er orienteringssaker 
D er debattsaker 
V er vedtakssaker 
 
 
Skype 22. Mars, 2015 
 
 
Sarah Olausen 
IU-Koordinator 


