
MØTEREFERAT FRA MØTE 
I INTERNASJONALT 
UTVALG IU-5-1516 

Til Alle medlemmer av internasjonalt utvalg

Kopi til MDG-IU

Fra Sarah Olausen

Dato 27.05.2015

Saksnr.

Møtedato 27.05.2015

Møtetid Kl. 15:00

Møtested Skype

Tilstede John Slinning Jannesson  
Sarah Olausen 
Vemund Jernsletten 
Lise Lorentzen

Internasjonal kontakt 
IU-koordinator 
IU-medlem 
IU-medlem

Fravær Marie Storli IU-medlem



SAKSLISTE 

001 Valg av ordstyrer og referent      V 
Vemund Jernsletten er innstilt som ordstyrer 
Sarah Olausen er innstilt som referent 

 Vedtatt 

002 Godkjenning av innkalling     V 
Innkallingen  

003 Forretningsorden (med dagsorden)    V 
 Forslag til vedtak: Godkjenning av sakslisten slik den foreligger.  

Sluttid senest 17:00.  
Forslag vedtatt 

004 Godkjenning av referat fra siste møte   V 
Lise Lorentzen, IU-medlem  
Godkjent, men det kom veldig sent  

005 Skjedd siden siste møte      O 
 John: Tid på FYEG GA  
  Eksamenstid 
  Møte med Kenya utvekslingen 
  
 Lise:  Oppdatert stillingsbeskrivelser på norsk og engelsk på to  
           forskjellige nettsider til Grønn Ungdom.  
  Mangler gruppebilde og egne bilder.  
  Nesten ferdig.  
  
 Sarah: Slack  
  FYEG GA - Ola  
  Georgia prosjekt 
  Innkalling osv.  
  
 Vemund: Problemer med internett  
      Sommerleir - 5 plasser til internasjonale deltagere.  
      I fyeg's Global Justice working group jobber man for  
     øyeblikket med å få til et prosjekt relatert til Vest-Sahara. 
  
 John orienterer ang. personlig bilde og gruppebilde. Alle burde ha et 
 personlig bilde til diverse GU «oppdrag» 
 Miriam har trukket seg fra Internasjonalt Utvalg 

006  Ansvarsfordeling        V    
V/Sarah Olausen  
- Fordele oppgavene til Miriam nå.  

  Sykkeltur , Marie, Miriam - Vemund kontaktes dersom det trengs hjelp         



  Valgkamp i Storbritania - Ferdig          

  Verden utenfor Europa - Lise - Lite å gjøre, ingen hjelp så langt         

  Trivselsansvarlig - Vemund, (Alle) Marie? Dersom hun samtykker.          

  Media Lise - (Sarah & John)         

- Sak om Sarah som drar till FYEG GA - i Fredrikstad blad?  

- Alle ansvarlig  

  - Finnmark - Lise         

  - Nordland - Lise         

  - Nord-Trøndelag Sarah          

  Har fortsatt ikke fått tak i referatet Miriam IU2         

           

007  Slack          O    
V/ Sarah Olausen  
Tilbakemeldinger 

  Positivt/Negativt         

  Lise og John har ikke satt seg særlig inn i slack enda         

008   Georgia         O   
V/ Lise Mari Lorentzen  
Sarah orienterer  

  Info på slack          

  John: Visum tar en del tid. Søknadsfrist til første uke etter valgkamp.          

  Bør booke billetter i løpet av første halvdel av september          

  Utlysning så tidlig som mulig. 3 uker fra dette møte.          

  Fastsette dato          

  Ikke så altfor mye arbeid          

   Opplegg Norge. Står litt i søknaden.        

  Hjelp av Skeiv Ungdom, Grön Ungdom Sverige.          

  Tema minoritetsbakgrunn - Hva kan man gjøre?          

  Jens og Kristine jobbet med tema.          



  Observant på maktbalanse og likestilling         

  Lese tidligere rapporter og lære av dem.          

009 FYEG GA         V     
V/John Slinning Johannesson  

  John på møte med ca 20 andre deltagere som skal på FYEG GA         

  Valgkomité: John og Anna har kommet med et forslag som ligner den         
svenske modelen. Bedre for dem som er veldig kvalifisert men ikke så 
glad i å promotere seg selv.  

  Vinne debatten under FYEG GA - Overbevise de som er usikker.          

  Sverige og Finland støtter forslaget.          

  Har sendt mail, men ikke fått mye svar          

  1. Må få tak i delegat liste         

  2. Ferdigstillt argumentasjonshefte         

  3.  Kontakte alle deltagerene          

  -> Sarah og Vemund ansvarlig. Deler oppgaver seg imellom.          

  Sarah og John tar oppgaven å stemme på kanditader FYEG GA         

  Snakker om de ulike kandidatene          

  Se etter hos kandidatene:          

  Lise: Har god kunnskap og erfaring         

  Vemund: God geografisk spredning og kjønnsbalanse          

  Sarah: Enig med Vemund og Lise. Lærer mer om dem når man møter         
 dem.           

  John: Proffesjonalisering, ikke så stort fokus på festing.          

  - Sarah og John må ha et møte, blir etter dette møtet.         

  - Fokus er valgkomité.         

  - Macedonian Young Green         

010  FLO          O    
V/Vemund Jernsletten  



  Alle har sendt mail bortsett fra Miriam. Det har vært lite svar.           

  - Fylker som ikke har svart på mail.         

  - Sende ny mail for å forsikre at informasjonen er motatt.          

  - Vemund opplyser av vi er over møtetid.          

      

011  COP          O    
V/ Marie Storli  
- Marie ønsker mer hjelp fra IU - Vemund er satt som ny medansvarlig.  

  - Vemund tar kontakt med Marie. Det gis beskjed på slack dersom det         
trengs mer hjelp.  

012  Oppfølging Oppgaveliste IU      V    

 - FLO’ere tar kontakt med nye fylkeslag innen fredag 29. mai 

013   Eventuelt 
 Grønn Ungdom sommerleir 
    5 gjester som må velges 
 Hele sommerleiren kommer til å være på norsk 
 Burde vi invitere folk som ikke kan norsk? 
  
 F1: IU inviterer gjester fra nordiske søsterorganisasjoner 
 F2: IU inviterer gjester fra Europeiske søsterorganisasjoner 
  
 F2 er vedtatt. 3 mot 1 
 Vemund er ansvarlig for invitering 

Neste møte 

17.05.2015 kl 17:00 

Møtet heves kl 17:24 

Deretter møtekritikk 
Mer effektivitet 
Mer konsist 
Planlegge innlegg før møtet 
Diskutere mer på slack enn på møtet 



O er orienteringssaker 
D er debattsaker 
V er vedtakssaker 

Skype 27. Mai, 2015 

Sarah Olausen 
IU-Koordinator


