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Møtedato 26.04.2015 

Møtetid Kl. 17.00 
Møtested Google Hangout 
 

Tilstede Marie Storli IU-medlem 
 Sarah Olausen IU-medlem 
 Vemund Jernsletten IU-medlem 

 Lise Mari Lorentzen IU-medlem 
 John S. Jannesson Internasjonal kontakt 
 

Frafall Miriam Akkuoche IU-medlem 
   
   
 

SAKSLISTE 
 
001 Valg av ordstyrer og referent      V 

Lise innstilt som referent, men er ikke tilstede ved møtestart.  

Marie Storli og John Slinning Jannesson valgt som henholdsvis 
ordstyrer og referent. 

 
002 Godkjenning av innkalling    V 

Innkallingen godkjennes 

 



 

003 Forretningsorden (med dagsorden)    V 
 Vi prøver å være ferdige 19.00 

 
004 Godkjenning av referat fra siste møte   V 

V/ Miriam Akkouche 
 
Referatet er ikke sendt ut, det godkjennes ikke 

 

005 Skjedd siden siste møte      O 
 

Sarah har slitt med innkalling ettersom folk ikke er så flinke til å svare 
på mail eller fylle ut Doodle. Sarah også prøvd å få kontakt med GU i 
England. Har også jobbet med ansvarsfordeling. 

Vemund har vært i Finland. 
Lise har laget en grafikk som skal postes på Facebook imorgen 
John har vært i debatt om Vest-Sahara. Twinning cities prosjketet til 

FYEG som GU stiller til som partnere til. AU har vedtatt å invitere AU i 
Grön Ungdom til LS-2 til høsten, AU i Grønn Ungdom skal dra til 
Sverige på vårsemeteret. 

Marie og John har jobbet med valgkamphjelp fra Sverige. 
 

Vemund har grei arbeidkapasitet, John og Marie har lite 

arbeidskapasitet grunnet eksamen. Etter neste uke har Sarah mye 
kapasitet. Lise har moderat kapasitet. 

 
006 Ansvarsfordeling       V 

V/ Sarah Olausen 
 

Sarah har laget et forslag til anvarsfordeling til Arbeidsplan IU 2015-16. 
Alle får i oppgave å se om de er fornøyde med ansvarsfordelingen til 

neste møte. 
 
007 Slack         V 

V/ Sarah Olausen 
 

Sarah orienterer om appen Slack som kan unnerlette arbeidet i IU. 

 
Forslag til vedtak: IU prøver ut appen Slack til IU-5. Sarah får i 
oppgave å sørge for at IU tar i bruk appen. 

 Enstemmig vedtatt 
 
008 Stillingsbeskrivelser      V 

 V/ John Slinning Jannesson 
 

Miriam og Lise har ikke laget sine stillingsbeskrivelser til 

dette møte. Saken utesettes til neste møte, Miriam og Lise 
får i oppgave å ferdigstille sine stillingsbeskrivelser til IU-4 

 



 

009 Kenyautvekslingen      O 
 V/ Marie Stoli 
 

Marie orienterer om prosjektet. Utfordringer med regnskapet. 
Visakortet sperret grunnet feil i DNB. 

 
010 Storbritannia       O 
 V/ Miriam Akkouche 
 

Miriam har ikke gjort noe her. Sarah har prøvd men kom inn i 

prosessen forsent. Det blir ikke valgkamptur til Storbritannia. 
 
011 Georgia        O 

 V/ Lise Marie Lorentzen 
 

Har ikke skjedd så veldig mye her, Lise og Sarah skal jobbe mer med 

dette i tiden som kommer. 
 
012 FYEG GA        O 

 V/ John Slinning Jannesson 
 

John og Sarah er valgt til delegater. 

 
013 Valgkamphjelp fra Sverige/Finland    O 
 V/ Vemund Jernsletten 
 

Har vært møte mellom representanter for IU-GU, MDG-IU, Oslo MDG, 
MP Oslo. John og Sabina i MP Oslo skal fungere som matchmakers 

mellom lokallag i Sverige og Norge. 
 

014 FLO-kontakter       O 
 V/ Vemund Jernsletten 
 

Det er kun John som har kontaktet sine fylker og introdusert seg og 
sagt at han kan tilby de hjelp med å komme i kontakt med andre 
lokallag i Europa gjennom FYEG-prosjektet Twinning Cities, komme i 

kontakt med lokallag i Sverige via IU. De har også fått info om at vi 
gjerne vil ha de med på IU’s arrangementer til utlandet. Fristen for de 
andre IU-medlemmene å gjøre dette, utsettes til neste møte. 

 
015 COP         O 
 V/ Marie Stoli 
 

Vi driver å planelgge sykkel og busstur til Paris sammen med 
Grön Ungdom. 

 
Sykkelturen skal lyses ut til medlemmene om ca 2 uker. 

 



 

Vi har bestemt rute som gjør det mulig å sykle fra landsmøtet til COP 
med ankomst 10. november, men nå viser det seg at den store 

klimademostrasjonen er 28. nov hvor Grön Ungdom har planlagt 
bussturen. Vi prøver å få plass i Grön Ungdombussen. 

 

016 Twinning Cities       O 
 V/ John Slinning Jannesson 
 

John driver å fikse med det adminitrative her for søknaden ettersom vi 
er partners til dette FYEG-prosjektet. 

 
017 Møteplan        O 
 V/ John Slinning Jannesson 
 

Problem med at folk ikke fyller inn Doodle i tide. Doodle sendes ut i 
forkant av møtet som er før møtet som Doodlen gjelder. 

 
Mail leses i løpet av 72 timer. 

 

018 Oppfølging Oppgaveliste IU     V 
  
 

019 Eventuelt 
 
 

 Neste møte   
 Neste møte er onsdag 12. mai kl 20.00 
 

 
Møtet heves kl 19.38 
 
 
Deretter møtekritikk 

 
O er orienteringssaker 
D er debattsaker 
V er vedtakssaker 
 
 
Oslo 26. april 
 
 
John Slinning Jannesson 
Internasjonal kontakt 


