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RETNINGSLINJER 

Valg av deltagere 
 
Dette dokumentet er retningslinjene for hvordan internasjonalt utvalg skal velge deltagere som skal 
representere Grønn Ungdom i internasjonale arrangementer. 
 
Før valget 
Alle medlemmer skal få lik og riktig informasjon, og alle medlemmer skal ha samme mulighet til å 
søke.  
 
Alle arrangementer utlyses i en søknadspostal på IU sin nettside. 
 
Påmeldingsinformasjonen skal inneholde dato, aldersgrense, søknadsfrist, kostnad, hva som forventes 
av representanten, øvrige kriterier og informasjon om arrangementet kan inneholde rus. 
Søknadsskjema skal inneholde et felt hvor søkere må fylle inn sin kontaktinformasjon, eksempelvis e-
post og telefon. Arrangementer som kan inneholde rus skal ha aldersgrense 18 år.  
 
Internasjonalt Utvalg (IU) sin Facebookside, Grønn Ungdom (GU) internkommunikasjon og nettsiden, 
er gode plasser for informasjonsspredning. Er det et stort arrangement som mange medlemmer kan 
delta på, bør det i tillegg til overnevnte sendes ut medlemsbrev, reklameres på GU sin side og 
eventuelt også opprettes en event på GU sin Facebookside. 
 
Valget 
Ta kontakt med generalsekretæren i GU for å bekrefte at kandidatene er medlem av GU og har betalt 
medlemskontingent. 
 
IU skal etterstrebe en jevn representasjon med tanke på verv, kjønn, alder, etnisitet og geografi. Det 
er også fint å få en god balanse mellom gamle og nye medlemmer. 
 
Et medlem av IU kan ikke stemme på seg selv dersom medlemmet stiller til representant. Er det 
vanskelig å garantere habilitet ved et valg, konsulteres arbeidsutvalget eller internasjonalt utvalg i 
MDG.  
 
Etter valget 
Når IU har valgt en kandidat er det viktig å dobbeltsjekke at kandidaten fremdeles har lyst og 
anledning til å representere Grønn Ungdom på gitt arrangement. Det er også viktig å sikre at 
kandidaten er innforstått med hva han/hun har meldt seg på. På den bakgrunn skal kandidaten motta 
en mail som inneholder: 

 En tekst hvor det eksempelvis står: 

“Du er valgt til å representere GU på LNU sin tur til Istanbul i november. Internasjonalt Utvalg 
ber deg lese alle vedlegg og linker i denne mailen, før du bekrefter at du fortsatt er interessert 
ettersom påmeldingen er bindende.” 

 Nødvendig informasjon om reisen 
 Retningslinjer og etiske retningslinjer 
 Informasjon om arrangementet inneholder rus/er rusfritt 
 Mal for rapport 

 Ved reise til land med lavere sikkerhetsnivå enn Norge skal kandidaten tilsendes en link til 
Utenriksdepartementet (UD) sine landsider http://www.landsider.no/land/ 

http://www.landsider.no/land/


 

 

 Dersom reisen er til et land hvor UD har “Offisielle reiseråd” er det svært viktig at disse 
tilsendes kandidaten. http://www.landsider.no/traveladvice/ 

 Informasjon om billettbestilling og reiserefusjon. Deltakeren må spare alle billetter/kvitteringer 
for å få reisen dekket.  

 
Ta kontakt med sekretariatet i Grønn Ungdom for å få hjelp dersom en deltager ikke har mulighet til å 
legge ut for reisen.  
 
Etter arrangementet 
Etter arrangementet skal deltakeren sende en rapport til IU, som skal legges i Google Drive-mappen 
“Rapporter”.  
 
Dersom deltakeren skal ha reiserefusjon finnes refusjonskjema i Google Drive. Dette skjemaet sendes 
til deltakeren. Økonomiansvarlig i Grønn Ungdom skal informeres av IU om beløpet og arrangementet. 
 
Etter reisen skal IU registrere kandidaten i dokumentet “Oversikt deltakere internasjonale saker”. 

http://www.landsider.no/traveladvice/

