
Til Internasjonalt utvalg 

Kopi  

Dato 02.11.15 

Fra Sarah Olausen 

REFERAT FRA MØTE I 
INTERNASJONALT UTVALG 
IU-10-1516 
Møtedato: 02.11.2015 

Møtetid: 19.00 

Møtested: Skype 

Tilstede

Sarah Olausen IU-Medlem

Lise Lorentzen IU-Medlem

John Slinning Jannesson Internasjonal kontakt

Marie Storli IU-Medlem

Fravær Vemund Jernsletten IU-Medlem



SAKSLISTE 

001 Valg av ordstyrer og referent      V 
 Lise Lorentzen er innstilt som ordstyrer  
 Sarah Olausen er innstilt som referent 

002 Godkjenning av innkalling     V 
 Godkjent 

003 Forretningsorden (med dagsorden)    V 
 2 saker i eventuelt: 
 - Tur til Brussel 
 - Regionseminar 

004 Godkjenning av referat fra siste møte   V 
 V/Lise Lorentzen  
 Godkjent 

005 Skjedd siden siste møte      O 
 Marie: Jobbet med forberedelser sykkelturen. 
  - presentasjon på LS 
 John:  Presentasjon for deltagere fra Montenegro 
  - Presentasjon for LS 
  - Snakket med Guri som var på Nordiske råd som 
     var litt misfornøyd med profesjonalitet. Det  
     kommer rapport.  
    
 Sarah: Jobbet med Georgia-prosjektet, invitasjoner 
   - Erik Evans ang. utsettelse av prosjektet 
   - Brussel-tur 
  -  Oppdatert kalender og fremdriftsplan 

 Lise:  Powerpoint om IU  
  - Strategiplan/ mediaplan 
   

006 Mobilisering i Norge under klimaforhandlingene O 
 V/Marie Storli 
 - Visjon om å lage en mobiliserings-pakke 
 - Har noen mulighet til å hjelpe med dette?  
 - Lise kan hjelpe til med dette.  
 - Snakket med Lage, men har ikke hørt noe mer  

007 Georgia         O 
 V/Lise Lorentzen og Sarah Olausen 



 - Ny dato: 02-17. Januar 2016 
 - Nye deltagere fra Georgia, de har frist til 05.11.15 
 - Prøver å få godkjent utsettelsen av prosjektet 
 - Sende ut nyhetsbrev denne uken?  
 - John sender mail til Guri om at vi ønsker å få med dette 
  på nyhetsbrevet.  
 - Sarah ringer Erik Evans i morgen 
 - Sender ut søknadsskjema så fort som vi føler oss sikre på at  
   utsettelsen blir godkjent.  

008 COP         O 
 V/ Marie Storli  
 - Reiser snart  
 - Event i morgen kveld  
 - Har ikke fått inn noen penger 
 - Sarah kontaktperson - Tar en prat i 03.11.2015 
 - Trenger info om pårørende  
 - Løpende informasjon om turen  
 - Tenke over mulige risikoer og eventuelle løsninger 
 - Førstehjelp må tas med.  
 - Sosiale media - plan? Snakke med Lise om dette 
 - Skal filme  

Andrew K. kom klokken 19:38. Starter det som skulle vært formøte. 

Tar en pause.  

Tilbake til ordinært møte klokken 20:25 

009 Oppdatering av IU-kalender og fremdriftsplan  V 
 V/ Sarah Olausen og John Slinning Jannesson 
 - Sarah har lagt inn FYEG arrangement inn i kalender og  
    fremdriftsplan 
 - Ser over kalender og fremdriftsplan 
 - Oppdateringer er godkjente 

010  Stillingsbeskrivelse      O 
 V/John Slinning Jannesson 
 - Alle skal gå igjennom sin egen stillingsbeskrivelse  
 - Blir nok noen endringer etter LM  
 - Alle evaluere eget arbeid før vi får nye medlemer 
  
011 FYEG: LS oppdatering       O 
 V/John Slinning Jannesson 
 - Alle har fått en mail om dette 



 - Nærmest alt som ble foreslått ble vedtatt 
 - Skal sende en rapport  
 - Mente det var riktig å stemme avholden. Fint å ha dette med seg når man  
   reiser igjen.  
 - Må ta stilling til hva vi vil gjøre i forhold til rapporten  
 - Andre land som er misfornøyde? Nederland?  
 - Sarah og Marie ansvarlig for rapport.  
 - Hvordan presentere FYEG? Forberede dem på hvordan vi  
    synes det er.  
 - Hører med deltagerne til Brussel arrangementet 15-17 nov.  
    om de mener at vi burde informere om det negative ved  
    FYEG når vi ser etter søkere 
 - Skal deltagerne kjenne på stemning osv på turen?  
    
012 FLO         V 
 V/ Vemund Jernsletten 
  
 F1:  
 Vi ønsker å styrke arbeidet som FLO ved å gjøre følgende tiltak:  
 Invitere seg selv til styremøte, holde presentasjon om IU 
 Dra på regionseminar og holde presentasjon    
 Spre informasjon om prosjekter og arrangementer i IU   
  
 Vedtatt 
  
013 Sosiale medier        O 
 V/Lise Lorentzen 
 - Holder på med en sosiale medier plan som sannsynligvis  
    blir sendt ut i løpet av denne uken 
 - Ønsker innspill  
 - Lager også en IU-presentasjon 
 -  
014 Formøter og skolering      O 
 V/ Vemund Jernsletten og Marie Storli 
 - Marie la ut en møteplan for å ha kontroll på skolering 
 - Forlaget er at vi har en ekstern person som kommer  
    hvert 2. møte og oppdatering av ansvarsområder  
    hvert 2. møte 
 - 2 stk om gangen, 15 min hver?  
 - Kun 1. møte i desember? (Ferie) Møte med Vest-Sahara  
   komitéen på dette møtet.  
 - Møte 22 november og 07. desember  
 - John gir beskjed om dette til de innstilte  
  
015  Økonomi IU        V 
 V/John Slinning Jannesson 



 - Vi har ikke brukt så mye penger 
  
 F1:  
 Prioriterings rekkefølge:  
 1.  Kan bruke penger på COP 3000,-  
 2. Øst Europeiske deltagere på LM? 3000,-  
 3. Kan bruke penger på Vest-Sahara hvis billetter bestilles 
   i 2015 (eventuelt resterende) 
 - Vedtatt 
  

016 Møteplan         V  
 V/ Marie Storli 
 - Stryker saken  

017 Ansvarsfordeling        V 
 - Stryker saken  

018 Oppfølging Oppgaveliste IU     V 

019 Eventuelt 

 1.  Tur til Brussel 
  - Sarah tar ansvar for å møte med deltagerene før de drar 

 2.  Regionseminar 
  - Stryker denne pga. langt møte 

Neste møte         
22.11.2015 etter GU-LM 

Møte heves 22:06 

Deretter møtekritikk 

Vanskelig å høre Andrew.  
Langt møte 
Kunne vært bedre forberedelse hos alle  
Litt lang saksliste og ikke alle saker var ikke nødvendig 

Nesoddtangen, 02. november 

Sarah Olausen 
IU- Koordinator   


