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SAKSLISTE 

001 Valg av ordstyrer og referent      V 
 Håkon Benjaminsen er innstilt som ordstyrer  
 Sarah Olausen er innstilt som referent 

002 Godkjenning av innkalling     V 
 Godkjent 

003 Forretningsorden (med dagsorden)    V 
 Stillingsbeskrivelse settes som eventuelt 

004 Godkjenning av referat fra siste møte   V 
 V/Lise Lorentzen  
 Godkjent  

005 Skjedd siden siste møte      O 
 Per: Ikke skjedd så mye. Har ikke rukket å få til et skypemøte med Sverige og  
 Finland, men håper å få det til så snart som mulig.  
 IU i startfase, skjer ikke så mye nå. 
  
 Marie: IU har forbedringspotensiale. Har troen på at det kan bli bedre. Har ikke  
 fått gjort så veldig mye selv. Ikke så raus arbeidskapasitet. Har en del skole og  
 annet som må bli gjort. Har hørt med FYEG ang. Twinning cities. Har vært kontakt 
 med en som heter Anton fra Tyskland. Han har hatt kontakt med Guri og Sindre på 
 SPM. Har også vært i kontakt med en som heter Michael fra Finnland.  
  
 Sarah: Har hatt veldig begrenset arbeidskapasitet og kommer til å ha det de neste 
 ukene fremover. Håper at det vil være roligere rundt midten av april. Tror IU kan bli 
 veldig mye bedre. Nå er det litt dårlig kommunikasjon og litt manglende   
 arbeidskapasitet hos flere IU’ere.  
  
 John: IU har et stort potensiale. Flinke folk i IU. Det er ikke det som er problemet. 
 Det er dårlig organisert og vi er ikke helt i gang. Vi har vært i startfasen veldig  
 lenge. Skal jobbe mellom møtene, ikke på møtene. Man må være sin egen sjef.  
 Koordinator sin rolle å følge med om oppgaven blir gjort. Burde ha flere «små»  
 grupper. Usikker på hvor stor rolle jeg skal ha.  
 Jeg har vært i kontakt med Vemund, som nå har trekt seg fra IU. Har forsøkt å få 
 møte med AU i Norge og Sverige. EGP har valgt å ha et styremøte i Oslo i juni. Da 
 kan vi møte det styre der. Har svart på en del mailer.  
  
 Håkon: Jobbet med International Youth Russland. Har hatt veldig lite   
 arbeidskapasitet de siste mnd, men håper at det blir bedre i løpet av april. Jobbet 
 litt med Ukraina prosjektet.  

 Lise: (sendt på mail) Oppdatering på oppgaver og tidsperspektiv: 
 Jeg har en del tid frem mot høsten, hvertfall. Unntaket er ukene rundt   
 Fylkestingsmøter, altså denne og neste uke, og de to første ukene i Juni.  
 Angående Sentral-Asia og andre ting som må gjøres skal dere bare sette det  
 ansvaret på meg som dere vil. Har jobbet en del med nettsida men pga  



 tekniske problemer er nok ikke alt oversatt til engelsk. Skal se om jeg ikke rekker å 
 fikse det i dag, kanskje i morgen. Det leserinnlegget har jeg måtte utsatt da andre 
 ting er kommet opp.  

006 Sentral-Asia         O 
 V/ Sarah Olausen   
 - Koordinator?  
 - Trenger å finne ut om det er noe poeng i å starte dette prosjektet. Det blir veldig 
 vanskelig å gjennomføre. 
 - Heller gjøre andre oppgaver og prosjekter bedre.  
 - Helle samarbeide med Tyskland som har tatt kontakt?  
 - Utsettes til etter sommeren.  
 - Sentral-Asia gruppen tar over Tyskland-prosjektet.  
  
 Votering:  
 F1: Sentral-Asiaprosjektet utsettes til juni. John, Lise og Sarah får i oppgave å se 
 på mulige alternativer til da. TRUKKET 
 F2: John og Lise får i ansvar for prosjektet med Grüne Jugend. Dette prioriteres  
 opp fremfor Sentral-Asiaprosjektet VEDTATT 5/5 
 F3: IU ser på mulighetene for å sette i gang arbeidet med et nytt internasjonalt  
 prosjekt etter sommerleiren 2016 FALT 3/2 
 F4: John, Lise, Sarah ser på mulighetene å sette i gang arbeidet med et nytt  
 internasjonalt prosjekt etter sommerleiren 2016 VEDTATT 5/5 

007 Ukraina-prosjektet         O 
 V/ Håkon Benjaminsen   
 - Har vært i kontakt med LNU. Ble foreslått en søknad 1. april.  
 - Har vi kapasitet til å formulere en søknad frem til da?  
 - Må finne en partner. Kan være vanskelig å finne en «god» partner 
 - Per har ikke så mye kapasitet nå fremover.  
 - Kan søke forprosjekt? 
 - Det er mindre arbeid og en mulighet til å bli bedre kjent med Ukraina før  
   hovedprosjektet.  
 - Håkon kan ta ansvar for å få søkt forprosjekt.  

008 Sikkerhetsrutiner                 O 
 V/ John Slinning Jannesson 
  
 - Har oppgave sammen med Sarah 
 - Har vært for dårlige rutiner i IU 
 - Kommer til å skje noe, og da må vi ha gode rutiner for hvordan takle uforutsette 
   problemer.  
 - Sarah har lagd et sikkerhetsskjema basert på LNU sitt. Ingen får reise til utlandet 
 uten å ha fylt ut dette. Utfylt skjema legges i sikkerhetsmappen i drive. Det bør  
 også sendes på mail til Isa.  
 - John har delt inn landene i A,B,C,D og ønsker at alle i IU følger de sjekklistene  
 som ligger i drive.  
 - Vedtatt at vi skal  

009 Oppfølging: Oppgaveliste IU         O 



010 Eventuelt 
 Georgia rapport internt: (Sarah) 
 - Bruk mal rapport IU  
 - For å lære av prosjektet.  
  
 FYEG: Olive Tree Branch (Marie) 
 - Har ikke skjedd noe, stryker den.  
  
 FYEG arbeidsgruppe  (Marie) 
 - De skal forberede frem mot GA.  
 - Burde være noen som har vært der før?  
 - John og Sarah er ikke interessert.  
  
 COP 22 og climate justice network. (Marie) 

- Burde vi prioritere dette?  
- Marie kan ta kontakt hvis vi ønsker 
- Vi prioriterer ikke dette.  

  
 Climate justice network. (Marie) 
 - Har en stor aksjon i sommer 
 - Sivil ulydighet 
 - Hjelpe med å mobilisere?  
 - Litt dumt å mobilisere medlemer fra Grønn Ungdom?  
 - Ikke noe som mange fra GU vil være interessert i?  
 - Gjør ikke noe med denne aksjonen. 
  
 Felles nordisk sommerleir 2017:  (Per) 
 - Burde det gjennomføres?  
 - Vanskelig å gjennomføre?  
 - Vil medlemer i GU ønske å delta?  
 - Se om et annet årstall passer bedre?  
 - Snakke videre med nordiske GU’ere, men være tydelig på at det ikke er bindende 
  avtaler.  
 - Per sender mail i løpet av uken.  
  
 Stillingsbeskrivelse: (John) 
 - Alle må gjøre det innen neste møte. (23.03.2016) 

Møte heves 21:07 

Neste møte         
23.03.2016 

Deretter møtekritikk 

John: Kjedelig når teknikken ikke fungerer.  
 Sakslisten kunne blitt bedre. 
 Kunne hatt taletid og pause. 
Håkon: Enig med John. Tettere saksliste ville vært mye bedre. Vanskelig å være ordstyrer.  
Marie: Bra møte. Selvkritikk på å ta litt over.  
Sarah: Kjedelig med halvtimes forsinkelse grunnet teknikk. Selvkritikk på saksliste.  



Det er veldig fint om det sendes flere ønsker om saker før møter for å få en bedre 
saksliste.  

O er orienteringssaker 
D er debattsaker 
V er vedtakssaker 

Nesoddtangen, 09. mars 

Sarah Olausen 
IU- Koordinator 


