
Til Internasjonalt utvalg 

Kopi  

Dato 16.05.2015 

Fra Lise Mari Lorentzen 

MØTEREFERAT FRA MØTE I INTERNASJONALT 
UTVALG IU-4-1516 
Møtedato: 12.05.15 

Møtested: Skype 

Møtetid: 20:00 

SAKSLISTE 

Tilstede John S. Jannesson Internasjonal  Kontakt

Vemund Jernsletten IU-‐medlem

Marie Storli IU-‐medlem

Lise Mari Lorentzen IU-‐medlem

Frafall Miriam Akkouche IU-‐medlem

Sarah Olausen IU-‐medlem



001 V Godkjenning av innkalling 

Innkallingen godkjennes  

002 V Valg av ordstyrer og referent  

John S. Jannesson og Lise Mari Lorentzen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.  

003 V Forretningsorden (med dagsorden) 

Godkjent. Vi setter 22:00 som møteslutt. 

004 V Godkjenning av referat fra IU-3-1516 

Referatet godkjennes. 

  

005 O Skjedd siden sist møte 

Vemund: Ingenting. Sendt ut melding til fylkeslagene sine. 

Lise:  Jobber med grafikk til COP-sykkeltur. 

Marie: Jobbet med planlegging av COP-sykkeltur. Møte med Guri og Frida over skype, det har 
vært bra. Prøvde å komme i kontakt med Ann angående KYG. Skal møtes for å snakke om 
etterarbeidet i morgen. 

John: Meldt seg på FYEG, skrevet vedtektsendringer til det. Tatt kontakt med fylkeslagene sine. 
Jobbet litt med Kenya-prosjektet. Vært på MDGLM. Laget en nettsak om det. 

Sarah: Jobbet med Slack, skrevet innkalling.  

006 V Ansvarsfordeling 

Vi ser på ansvarsfordelingen og fyller inn de områdene som var uten ansvarlig. 
F1: Vi vedtar ansvarsfordelingen slik den foreligger. 
Vedtatt. 

007 V Slack 



De fleste har meldt seg på Slack, med unntak av Miriam. Vi går gjennom  
hva det skal brukes til. 
F1: Vi utsetter prøvetiden av Slack til to møter etter dette (IU-6-1516). 
Vedtatt. 

008 O Stillingsbeskrivelser 

Frist for å ferdigstille sine stillingsbeskrivelser er søndag 17. Mai.  

009 O Kenya 

De har snakket om hva de skal gjøre av etterarbeid (6 uker) når de kommer hjem til Norge.  
 De reiser snart hjem.  

011 O Georgia 

Ting må begynne å skje her. Kontakt med GYG og bestemmelse av dato må skje innen neste 
møte. 

012 O FYEG GA 

John og Sarah ble valgt til å dra på dette. Vi har sendt inn et vedtektsendringsforslag som 
omhandler å opprette en valgkomité. Mange kandidater vil at vi skal sende inn støttebrev for 
dem, vi diskuterer om vi skal sende støttebrev og isåfall hvem vi skal støtte. 
F1: Vi støtter en kandidat, Morgan. 
Falt. 
IU bestemmer seg for å ikke støtte noen fordi vi ikke har vurderingsgrunnlag nok til det. Vi velger 
å bruke arbeidsressursene våre på å lobbe for en valgkomité som kan gi et bedre grunnlag neste 
år.  

014 O FLO-kontakter 

Alle som ikke har gjort det må ta kontakt med sine ansvarsfylkeslag. Frist for å gjøre dette er 
søndag 17. Mai. 



015 O COP 

Utlysning er laget og grafikk til utlysningen lages nå av Lise. En sak skal legges ut på blant annet 
facebook når grafikken er ferdig. Det er en del praktisk som må på plass i forkant av sykkelturen, 
og vi snakker litt om hvilke organisasjoner vi kan kontakte for evt. samarbeid. 

016 O Twinning Cities 

Denne saken tok vi opp på forrige møte, det er ikke skjedd noe nytt siden sist. 

017 O Møteplan 

Evaluering av svar på Doodle (og om Doodle fungerer som møteplanlegger).  
Målet fra forrige møte var å ha svart på en Doodle for å planlegge neste møte før dette møtet. 
Det er ikke blitt laget en Doodle til neste møte. 

018 O Oppgaveliste IU 

Utredning av valgkomité er fulgt opp. 

Frist for stillingsbeskrivelse, kontakt med fylkeslag og oppdatering av presentasjon på nettsiden 
på engelsk er søndag 17. Mai.  

019 O Eventuelt 

Ingen innspill. Doodle til neste møte kommer innen fredag. 

Møtet heves kl 22:19  

Deretter møtekritikk. 

Tromsø, 16.5.15 

Lise Mari Lorentzen 
IU-medlem


