
 

Til Alle medlemmer av internasjonalt utvalg, Vemund Jernsletten 
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MØTEREFERAT FRA MØTE 
I INTERNASJONALT 
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Møtedato 03.05.2015 
Møtetid Kl. 21.00 
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Tilstede John Slinning Jannesson Internasjonal kontakt 
 Jens Hunsbeth Schreuder IU-medlem 
 Marie Storli IU-medlem 
 Vemund Jernsletten Ressursperson for IU 
 Christine Bangum Ressursperson for IU 
 
   
   

SAKSLISTE 
 
241 Valg av ordstyrer og referent      V 
  
 Vemund er innstilt som ordstyrer 
 Marie er innstilt som referent 
 
 Vedtas unisont 
 
242 Godkjenning av innkalling    
 V 



 

 Godkjennes uten merknad 
 
243 Forretningsorden (med dagsorden)    V 

Forslag til vedtak: Godkjenning av sakslisten slik den foreligger. Sluttid 
senest 23:00.  
 

 Godkjennes uten merknad 
 
244 Godkjenning av referat fra siste møte  V 
 John S. Jannesson, Internasjonal kontakt 
 
 Godkjennes uten merknad 
 
245 Skjedd siden siste møte      O 
 
 Vemund har vært i Sverige på RÅM sammen med to til GUere.  
 

Jens har vært i kontakt med samtlige mennesker i FYEG for å finne 
noen som vil komme på GUs landsmøte og nytt livet. 
 
Christine har skrevet rapport fra Georigia-turen og snakket med 
Antoine ang. GYG kongressen. 
 
John har hatt besøk av Onur fra EC i GYG, de møtte Eirik fra Skeiv 
Ungdom. Han har også vært på møte med Senterungdommen som har 
lyst til å bli med i FYEG. Videre har han snakket med grønne 
ungdommer i Finland og jobbet på regnskapet til Kenya-prosjektet.  
 
Marie har skrevet på en guide om å starte internasjonale samarbeid. 
 
Tyske Christoph Jahn, som vi stemte på, ble ikke valgt til EC i FYEG, 
det ble Evangelos Astyrakakis fra Hellas som vant. 

 
246 LNU Utveksling Kenya      O 
 Marie Storli, IU-medlem 

 Problemene ang. gaver og økonomi ser ut til å gå seg til i Kenya. 
Deltagerne er ikke så aktive på sosiale medier lengere, Marie skal mase 
på dem. 

 
247 Georgiasamarbeidet      D 
 Christine Bangum, Resursperson IU 

Søknaden er endelig sendt til LNU. Jippi og Hurra! Hvis vi får invilget 
midler vil utvekslingen finne sted i, 23-30 oktober i Tbilisi og 31. 
oktober til 7. november i Oslo. Det blir opp til neste IU å 
gjennomføre. 
 

248 Global Young Greens kongress   
 O 



 

 Christine Bangum, Resursperson IU 
Søknaden er lever og vi har fått beskjed av LNU om at de ikke har fått 
bevilgningen av UD. Derfor får vi ikke svar på søknaden før de har 
mottatt pengene, selv om søknadene er behandlet. LNU har aldri fått 
disse midlene enn 1. mars, men nå har de gått langt over fristen. Vi 
tror det er en krise i Utenriksdepartementet. 
 

249 Landsmøte 2015       D 
 John S. Jannesson, Internasjonal kontakt 

Dagens viktigste sak: Landsmøtet skal bli bra. Det kommer mange 
internasjonale gjester og det planlegges hvordan de skal barnevaktes. 
Vemund, som eneste trivselsansvarlig tilstede på LM, tar på seg 
hovedansvaret. 
 
John trenger epost og telefonnummer til alle de internasjonale 
gjestene. Alle gjestene skal også oppfordres til å ta med seg stæsj 
(infoskriv og flyere) fra sin organisasjon til IU-standen. 
 
Christine er ansvarlig for Facebook-kontoen under LM og må skrive 3 
oppdateringer og legge ut bilder. 

 
250 Guide: Starte samarbeid med partnere   V 
 Marie Storli, IU-medlem 

 Del 4 er ikke ferdig ennå men vi vedtar Guiden slik den foreligger med 
de innspill og kommentarer som er kommet. Guiden skal oppdateres til 
høsten igjen etter valgkampen. 

 
251 SF ungdomsparti       V 
 Vemund H. Jernsletten, Resursperson IU 

Vemund skulle snakke med MDG-IU for å få råd om hvordan vi skal 
forholde oss til at SF kanskje vil søke medlemskap i FYEG, per dags 
dato har de obervasjonsstatus. 

 
252 Valgkamp Finland       V 
 John S. Jannesson, Internasjonal kontakt 

John har planlagt å reise til valgkampen i påskeferien. Grön Ungdom 
og ViNO i Sverige er lystne på å dra siste uken av valgkampen for å få 
med seg valgvaken. Det er ennå ikke bestemt akkurat hvilke datoer det 
blir, vi venter på bekreftelse fra ViNO.  
 
Jens har reklamert for dette i dag på Facebook og lagt til en teaser til 
nyhetsbrevet. Det er IUs nye strategi for å få flere søkere. 

 
253 Overlevering til nye IU     D 
 John S. Jannesson, Internasjonal kontakt 

 Det er ikke klart hva vi skal diskutere under dette punktet, 
men alle som har jobbet i IU til nå gjøres oppmerksomme på 
at jobben ikke avsluttes i det et nytt utvalg velges, men det 



 

er viktig å overlevere sin kunnskap og sine arbeidsoppgaver til de som 
tar over. Man må være innstilt på å kunne være tilgjengelig og svare 
på spørsmål. Vi anser mars som en overlapps-måned og avholder 
fellesmøte med nye og gamle IU mandag 9. mars klokken 10. 

 
254 Oppfølging Oppgaveliste IU     O 

 Det som ennå ikke er gjort på oppgavelisten gjøres før landsmøtet 
starter fredag. 

 
255 Eventuelt 
 
 
 
Møtet hevet 23.13 
 
 
Deretter møtekritikk 
 
O er orienteringssaker 
D er debattsaker 
V er vedtakssaker 
 
 
 
Bordeaux 2. mars 2015 
 
Marie Storli 
Medlem av Internasjonalt Utvalg 
 


