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Kopi til  

Fra John Slinning Jannesson 
Dato 23.03.2016 
Saksnr.  
 

 

 

Møtedato 23.03.2016 

Møtetid Kl. 19.00 
Møtested Skype 
 

Tilstede Marie Storli IU-medlem 
 Lise Lorentzen IU-medlem 
 Håkon Benjaminsen IU-medlem 
 John S. Jannesson Internasjonal kontakt 
 
Frafall Sarah Olausen Koordinator 
 Per Tandberg IU-medlem 
   
 

SAKSLISTE 
 
Møtet åpnes 20:00 

 
001 Valg av ordstyrer og referent      V 

Marie Storli og John Slinning Jannesson valgt som henholdsvis 

ordstyrer og referent. 
 
002 Godkjenning av innkalling    V 

Innkallingen godkjennes 
 



 

003 Forretningsorden (med dagsorden)    V 
  

 
004 Godkjenning av referat fra siste møte   V 

Referatet er godkjent uten merknader. 

 
005 Skjedd siden siste møte      O 
Håkon: Har hovedsaklig jobbet Ukraina og Vest-Sahara. Sendt mailer og 

snakker med LNU 
 

John: Har sendt mail til Andrew Kroglund (internasjonal kontakt i MDG) om 
European Greensstyremøtet som skal være i Oslo i sommer. Ikke fått svar 
FYEG skal sende inn en ny søknad for Twinning Cities seminar, vi er med som 

partnere. 
Oslo GU skal ikke dra til Serbia likevel. 
Har gjenopplivet en Facebookgruppe for nordisk samarbeid. Mange nye 

medlemmer fra GU der. Har også pratet med Casper (ViNO) og Albin (Grön 
Ungdom i Facebookchatt. 
Global Greens kongress 2017: 30. mars-2.april Liverpool 

18.-25. Juli: FYEG sommerleir Serbia 
 
Marie: Har funnet Mariell Nilsen (struktur) og Jens Schreuder (politisk gruppe) 

til å sitte i FYEG-arbeidsgrupper 
Prøvd å få vite mer om Twinning Cities fra FYEG, ikke fått svar 
Prøvd å kontakte Andrew Kroglund internasjonal kontakt i MDG for å få han til 

å holde oss oppdatert. Får ikke noen oppdateringer 
 
Møte på fredag denne uken med Grüne Jugend om vårt prosjekt med de 

 
Skypemøte med internasjonal kontakt i Nord-Irland, har snart valg.  

 
Lise: Nettside, oppdatert presentasjoner på engelsk og norsk og få lage en 
«blogg» på våres nettside. Utlysning til FYEG-kongress 

 
006 SoMe strategi       O 
 V/ Lise Lorentzen 
 
Lise orienterer 
 

https://docs.google.com/document/d/1EnCEl49KwFWqXlJWr62NW5StgO68sO
0TLkxry7Tj2_4/edit 
Lise mener at vi må definere hvilke brukere vi ønsker å nå 

Ønsker om å bare poste på engelsk for å nå ut til flere potensielle mottakere. 
 
Lise får i oppgave å finne ut om det går å koble Facebooksiden til 

Grønn Ungdom nasjonalt siden. 
 

https://docs.google.com/document/d/1EnCEl49KwFWqXlJWr62NW5StgO68sO0TLkxry7Tj2_4/edit
https://docs.google.com/document/d/1EnCEl49KwFWqXlJWr62NW5StgO68sO0TLkxry7Tj2_4/edit


 

Lise får i oppgave å jobbe videre med SoMe-strategien. Saken vedtas på 
neste møte 

 
007 Post Kenya, Georgia og Vest-Sahara   V 
 V/ John Slinning Jannesson 
 
John orienterer. 
 

Viktig å spre erfaringene fra prosjektene og vise organisasjonen hva vi får til. 
Presentasjoner som vi kan bruke i fylkene eller som fylkene kan bruke selv er 

en god ide.  
 
 Debatt 

 
Forslag til vedtak 
 

F1 Forslag 
Håkan tar ansvaret for at det blir laget en Power Point presentasjon 
om Vest-Sahara 
Sign. Marie Storli 
 

F2 Forslag 
Lise og Marie er ansvarlige for at det blir laget noen PP-Slides om 
henholdvis Georgia -og Kenyaprosjektene til IU-presentasjonen  
Sign. Marie Storli 
 

F3a Forslag 
Per får ansvar for å lage IU-presentasjonen Trukket 
Sign. Marie Storli 
 

F3b Forslag 
Lise får ansvar for å oppdatere IU-presentasjonen 
Sign. Marie Storli 

 
F4 Forslag 

Frist er IU-15 

Sign. John S. Jannesson 
 
Votering 

Antall stemmeberettige: 4 
 
F1:  For: 4 Mot: 0 Avholdende: 0 

 Vedtatt 
 
F2:  For: 4 Mot: 0 Avholdende: 0 

 Vedtatt 
 
F3b:  For: 4 Mot: 0 Avholdende: 0 



 

 Vedtatt 
 
F4:  For: 4 Mot: 0 Avholdende: 0 
 Vedtatt 
 
 
Vedtak 

 

Håkan tar ansvaret for at det blir laget en Power Point presentasjon 
om Vest-Sahara 
Lise og Marie er ansvarlige for at det blir laget noen PP-Slides om 
henholdvis Georgia -og Kenyaprosjektene til IU-presentasjonen  
 

Lise får ansvar for å oppdatere IU-presentasjonen 
 
Frist er IU-15 

 
008 Fylkeslagoppfølging      V 
 v/ John Slinning Jannesson 
  
 Saksbehandler John Slinning Jannesson orienterer. 
 

Det er på tide å ta kontakt med fylkeslagene. Når presentasjonene er 
ferdigstilte (se sak 007) har vi noe konkret å tilby de nå vi kontakter 
de. 

 
 Debatt 
 

Forslag til vedtak 
 

F1 Forslag 
Alle FLOene får i oppgave å ta kontakt på E-post/FAcebook til IU-15. 
Til IU-16 (når presentasjonene er klare) skal FLOene har värt innledere 

på styremötene til fylkene 
Sign. John S. Jannesson 
 

F2 Forslag, motforslag til F1 
Alle får i oppgave å ta kontakt med sine fylkeslag og avtale innledning 
med IU-presentasjon på styremøtene til fylkene innen IU-16 

Sign. Marie Storli 
 
Votering 

Antall stemmeberettige: 4 
 
F1/F2:F1: 0 F2: 4 Avholdende: 0 

 F2 Vedtatt 
 
 



 

 
Vedtak 

 
Alle får i oppgave å ta kontakt med sine fylkeslag og avtale innledning 
med IU-presentasjon på styremøtene til fylkene innen IU-16 

 
009 Feller nordisk sommerleir     O 
 v/ Per Tandberg 

 
John orienterer  

 
Per må ta kontakt med Albin eller Karin i IU-GU Sverige. Der var positive. Vi 
snakket om dette det nordiske møtet i dag, de var positive. Vanskelig å 

behandle saken pga mangel på tid og Per 
 
010 FYEG-kongress        D 

 v/ John S. Jannesson 
 
John orienterer  

 
Lise har laget en utlysning slik at folk kan søke om å være våre 
representant(er) på kongressen i mai. Hvilke dette blir skal velges på IU-15. 

Bra om noen fra IU/noen som har vært på FYEG-kongress før har anledning 
til å dra. Av de som er tilstede på dette IU-møtet er det John og Lise som har 
anledning. 

 
Diskusjon om vi skal sende en rapport/uttalelse til kongressen, hvor vi 
kritisere det som skjedde på kongressen i 2015, etter vedtak fra LS om. Vi 

konkluderer at vi har brukt FYEG Member Survey i forbindelse med Strategic 
Planning Meeting til dette formålet.  

Nå har det gått lang tid, men nå vet vi va LS ønsker at vi skal gjøre i lignende 
situasjoner. Vi sender (raskt) rapport/uttalelse i tråd med LS-vedtak etter rett 
etter 2016-års kongress dersom den er like kritikkverdig som den i 2015. 

 
011 Ukraina-prosjektet       O 
 v/ Håkon Benjaminsen 

 
Håkon orienterer  
 

Vi ser ut til å få pushe søknadsfristen til midt april. Håkon har mye 
skolearbeid nå og ønsker å få mer hjelp fra Marie og Per. Marie har mulighet 
å hjelpe til. 

 
012 Tyskland        O 
 v/ John S. Jannesson 

 
John og Marie orienterer  

 



 

Det har ikke vært møte med Grüne Jugend enda, det er møte på fredag kl 
10.00. John stiller ikke med det gjør Lise og Marie. Formålet med møtet er å 

vite hva det er for prosjekt. Marie har motatt tidslinje med frister og slik men 
ikke info  
 

013 Grønn Ungdoms sommerleir     O 
 v/ John S. Jannesson 
 

John orienterer  
 

John jobber med å finne internasjonale foredragsholdere fra MP i Sverige og 
EGP 
 

Lise skal på sommerleir, Håkon skal ikke det. Marie skal ikke det. 
 
GU har lite penger og derfor er det liten sjanse for at vi får internasjonale 

gjester som er deltakere 
 
014 Oppfølging: Oppgaveliste     V 

 
Lise får fullmakt til å lage nettside presentasjoner for de som ikke har sendt 
inn 

 
 
 Eventuelt 

 
 
 

 
Møtet heves kl 22.03 
 
 
Deretter møtekritikk 

 
O er orienteringssaker 
D er debattsaker 
V er vedtakssaker 
 
 
Göteborg 23. mars 
 
 
John Slinning Jannesson 
Internasjonal kontakt 
 

 
 

 


