Til
Kopi
Dato
Fra

Sentralstyret
Landsstyret
08.09.2018
Trine Jakobsen Rydland, referent

REFERAT FRA
SST-15-18
Møtedato: 04.09.2018
Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo
Møtetid: 18:00 - 21:00
Tilstede

Frafall

Hulda Holtvedt
Ola Eian
Guri Barka Martins
Teodor Nordenstrøm Bruu
Sebastian Teigen Nygård
Ivar G. M. Arnesen (over
Hangouts)
Nora Jungeilges Heyerdahl
Miriam Langmoen (til 19:55)
Trine Jakobsen Rydland
Rauand Ismail

Talsperson
Talsperson
Generalsekretær
Internasjonal kontakt
Sentralstyremedlem
Sentralstyremedlem

Torjus Lunder Bredvold

Sentralstyremedlem

Sentralstyremedlem
Sentralstyremedlem
Sentralstyremedlem
Sentralstyremedlem

Saksliste
Møtet åpnes kl 18:00

151 Godkjenning av innkalling

Innkallingen godkjennes med følgende merknader: Innkalling og sakspapirer kom en dag
etter fristen. En sak meldes opp til eventuelt.

152 Valg av ordstyrer og referent

Teodor Nordenstrøm Bruu og Trine Jakobsen Rydland velges til henholdsvis ordstyrer og
referent.

153 E-postvedtak siden sist møte
Guri orienterer.

Det har ikke blitt gjort e-postvedtak siden forrige møte.

154 Orienteringsrunde

Alle orienterer om hva de har gjort siden sist.
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155 Status fylkeslag
Michelle orienterer.

156 Vedtektsendringsforslag
Guri innleder.
Debatt
Forslag til vedtak
F1: Innstilling
§3.X Landsmøtet kan utnevne personer som har betydd mye for Grønn Ungdom til
æresmedlemmer. Æresmedlemmer trenger ikke betale medlemskontigent.
Æresmedlemmer har stemme-, tale- og forslagsrett på Grønn Ungdoms møter. Dersom
æresmedlemmer er eldre enn øvre aldersgrense i Grønn Ungdom, har de ikke lenger
stemmerett på Grønn Ungdoms møter.
F2: Innstilling
§3.2 Personer over 28 år kan tegne støttemedlemskap i Grønn Ungdom uten stemmerett.
F3: Innstilling
§3.2 Foreslås strøket.
F4: Innstilling
§4.2 Landsmøtet består av Sentralstyret, Landsstyret og ellers ordinære medlemmer i
Grønn
Ungdom, samt to delegater fra Grønne Studenter. Kontrollkomiteen og Valgkomiteen
har
tale- og forslagsrett på møtet. Miljøpartiet De Grønne kan sende to observatører.
F5: Innstilling
§4.5 Landsmøtet skal behandle følgende saker:
Åpning av møtet
Spørsmål om innkalling i tråd med vedtektene
Godkjenning av møteregler
Godkjenning av dagsorden
Valg av møteledere
Årsmeldinger for Grønn Ungdoms nasjonale organer
Arbeidsplan
Godkjenning av regnskap for foregående år
Budsjett
Endringer i vedtektene
Resolusjoner
Valg av nasjonale verv
Øvrige saker meldt opp av organisasjonens lag, styrer, utvalg, komitéer eller minst tre
enkeltmedlemmer.
F6: Innstilling
Landsmøtet skal behandle følgende saker:
Åpning av møtet
Spørsmål om innkalling i tråd med vedtektene
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Godkjenning av møteregler
Godkjenning av dagsorden
Valg av møteledere
Årsmeldinger for Grønn Ungdoms sentrale organer
Arbeidsplan
Godkjenning av regnskap for foregående år
Budsjett
Endringer i vedtektene
Resolusjoner
Valg av valgkomité
Valg av kontrollkomité
Valg av sentralstyre
F7: Innstilling
§4.5 Landsmøtet skal behandle følgende saker:
Åpning av møtet
Spørsmål om innkalling i tråd med vedtektene
Godkjenning av møteregler
Godkjenning av dagsorden
Valg av møteledere
Årsmeldinger for Grønn Ungdoms sentrale organer
Arbeidsplan
Godkjenning av regnskap for foregående år
Budsjett
Endringer i vedtektene
Politiske plattformer
Valg av internasjonalt utvalg
Valg av valgkomité
Valg av kontrollkomité
Valg av sentralstyre
F8: Innstilling
§5.2 Landsstyret består av talspersonene, en representant for hvert fungerende
fylkeslag, femrepresentanter valgt av landsmøtet, eller deres varaer, og en representant
fra Grønne Studenter. Hele sentralstyret har tale og forslagsrett. Landsstyret kan ved 2/3
flertall innvilge et ikke-fungerende fylkeslag representasjon. Sekretariatet har talerett i
angjeldende saker.
F9: Innstilling
§5.2 Landsstyret består av talspersonene, en representant for hvert fungerende fylkeslag
og seks representanter valgt av landsmøtet, eller deres varaer. Hele sentralstyret har tale
og forslagsrett. Landsstyret kan ved to tredjedels flertall innvilge et ikke-fungerende
fylkeslag representasjon. Sekretariatet har talerett i angjeldende saker.
F10: Innstilling
§ 5.3 Landsstyret møtes minst tre ganger i året, og ellers når minst 1/2 av fylkeslagene
representert i landsstyret eller sentralstyret krever det. Sentralstyret kaller inn til
landsstyremøte senest tre uker før møtet.
F11: Innstilling
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§5.4 Landsstyret er vedtaksdyktig når møtet er innkalt i samsvar med vedtektene og 1/2
av delegatene er til stede.
F12: Innstilling
§5.5 Landsstyret kan mellom landsmøtene supplere nasjonale verv dersom det er eller
oppstår ledige plasser.
F13: Innstilling
§6.1 Sentralstyret har ansvar for drift av organisasjonen mellom landsstyremøter, og
forbereder og innstiller saker for landsstyret.
F14: Innstilling
§6.3 Ansatte i Grønn Ungdom kan ikke inneha nasjonale verv i organisasjonen.
F15: Innstilling
§6.4 Internasjonal Kontakt har hovedansvar for Grønn Ungdom sitt internasjonale arbeid
og samarbeid. Hen har også særskilt ansvar for utvikling av internasjonal politikk i
organisasjonen.
F16: Innstilling
§6.4 Internasjonal Kontakt har ansvar for Grønn Ungdoms internasjonale arbeid.
F17: Innstilling
§6.6 Sentralstyret er vedtaksdyktig når møtet er innkalt i samsvar med vedtektene og 1/2
av sentralstyrets medlemmer er til stede. Utenom møtene kan sentralstyret fatte
hastevedtak per e-post.
F18: Innstilling
Stryke hele kapittelet. (kapittel 7)
F19: Innstilling
NYTT KAPITTEL X: Ledelsen
F20: Innstilling
X.1. Ledelsen består av talspersonene og generalsekretæren. Ledelsen har ikke
varamedlemmer.
F21: Innstilling
X.2. Ledelsen tar avgjørelser i saker som er delegert av sentralstyret, omhandler daglig
drift, personsensitive saker, og i saker som krever så rask behandling at sentralstyret
vanskelig kan innkalles.
F22: Innstilling
X.3. Ledelsen møtes minst ukentlig og ellers når et av medlemmene ber om det.
F23: Innstilling
X.4. Når konsensus ikke oppnås i saker under ledelsens myndighet, eller når ledelsen
opplever tvil om sin myndighet, skal saken til sentralstyret.
F24: Innstilling
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X.5. Ledelsen, som organ, innstiller ikke på saker til sentralstyret. Oppmelding av saker i
Sentralstyret skjer av sentralstyremedlemmer, alene eller i fellesskap.
F25: Innstilling
§8.1 Kontrollkomiteen består av leder, samt to eller fire medlemmer og inntil to
varamedlemmer. Kontrollkomitéens medlemmer kan ikke ha andre nasjonale verv eller
være representant eller vararepresentant for fungerende fylkeslag i landsstyret.
Kontrollkomitéens medlemmer kan heller ikke innvilges representasjon for et ikkefungerende fylkeslag.
F26: Innstilling
§8.1 Kontrollkomiteen består av leder, samt to eller fire medlemmer og inntil to
varamedlemmer. Kontrollkomitéens medlemmer kan ikke ha andre nasjonale verv eller
være representant eller vararepresentant for fungerende fylkeslag eller Grønne
Studenter i landsstyret. Kontrollkomitéens medlemmer kan heller ikke innvilges
representasjon for et ikke-fungerende fylkeslag.
F27: Innstilling
§9.2 Valgkomiteen har ansvar for å innstille på kandidater til alle nasjonale verv, og for å
innstille på supplering av nasjonale verv løpende gjennom året, når det trengs.
Valgkomiteen kan ikke innstille på valgkomitemedlemmer til verv. Landsstyret innstiller
på valgkomite.
F28: Innstilling
4.X Endringer i vedtektene behandles bare av Grønn Ungdoms landsmøte i
mellomvalgsår.
F29: Innstilling
4.X Endringer i vedtektene behandles bare av Grønn Ungdoms landsmøte i valgår.
F30: Innsendt av Sebastian Teigen Nygård
Det tillates å sende inn endringsforslag på forslaget under møtet.
Votering
Antall stemmeberettigede: 9
For Mot
Avholdende
F1
2
7
0
F2
5
4
0
F3
8
1
0
F4
9
0
0
F5
4
5
0
F6
9
0
0
F7
2
7
0
F8
1
8
0
F9
2
7
0
F10
3
5
1
F11
5
4
0
F12
5
4
0
F13
7
1
1

Resultat
Falt
Vedtatt
Vedtatt
Vedtatt
Falt
Vedtatt
Falt
Falt
Falt
Falt
Vedtatt
Vedtatt
Vedtatt
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F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30

4
4
9
7
9
9
9
9
9
9
9
1
2
3
3
6
4

5
5
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
7
5
6
3
6

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0

Falt
Falt
Vedtatt
Vedtatt
Vedtatt
Vedtatt
Vedtatt
Vedtatt
Vedtatt
Vedtatt
Vedtatt
Falt
Falt
Falt
Falt
Falt
Falt

Vedtak
Sentralstyret oppføres som forslagsstiller på følgende forslag: F2-4, F6, F11-13, F16-F24.

158 Politisk uttalelse: Tilpasset opplæring er frihet til lærere og
rettigheter til elever
Ola innleder.
Debatt
Forslag til vedtak
F1: Innstilling
Resolusjonen vedtas slik den foreligger.
F2:
Sentralstyret tar stilling til utvalgets dissens.
F3:
Sentralstyret innstiller på mindretallets dissens.
Votering
Antall stemmeberettigede: 9
For
Mot Avholdende
F1
8
1
0
F2
6
2
1
F3
4
5
0

Resultat
Vedtatt
Vedtatt
Falt

Vedtak
Flertallet i sentralstyret ønsker ikke et punkt om rettighetsfesting.
Mindretallet i sentralstyret ønsker følgende punkt:
Gjøre skolen pliktig til å gi den enkelte elev en individuelt tilpasset undervisning.
Sentralstyret innstiller til landsstyret at resolusjonen vedtas slik den foreligger.
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159 Politisk uttalelse: Stans våpeneksporten til diktaturer!
Ola innleder.
Debatt
Forslag til vedtak
F1: Innstilling
Resolusjonen vedtas slik den foreligger.
F2: Innstilling
Resolusjonen oversendes MDGs landsstyremøte.
F3: Innsendt av Ola Eian
Verden skriker etter trygghet, men Norges svar er å øke eksporten av krigsmateriell til
regimer som undertrykker egen befolkning. Salg av norske våpen slår nye rekorder,
særlig på grunn av store salg til land i Midtøsten som kriger i Jemen. En krig full av
menneskerettighetsbrudd som har drevet 3 millioner mennesker på flukt, over 10 000
døde siden 2015 og hele 683 barn ble drept i fjor.
VG avslørte nylig at Statens Pensjonsfond Utland investerer milliarder i en av
våpengigantene som tjenere aller mest på å selge våpen til krigføringen i Jemen.
Norske myndigheter hevder at vi har et strengt regelverk. Likevel profiterer vi på
eksporten til De forente arabiske emirater, Thailand og Saudi-Arabia, et land med
offentlig halshugging, pisking av regimekritikere og avhogging av lemmer ved tyveri.
Også gjennom våre allierte finner norske våpen veien til krigsherjede områder som Israel
og Palestina. Det er på tide at Norge stiller tøffere krav til Donald Trump og andre
NATO-land. Vi krever garantier for at våpnene ikke videreselges, ellers stanser norsk
våpensalg til USA.
F4:
Kun selge våpen og annet krigsmateriell, samt flerbruksmateriell, til allierte. Det må kreves
erklæring om at krigsmateriellet ikke blir brukt til angrep utenfor eget territorie. Brytes
erklæringen, skal eksport av krigsmateriell til det aktuelle landet opphøre.

Votering
Antall stemmeberettigede: 9
For Mot Avholdende
F1
7
2
0
F2
5
4
0
F3
2
7
0
F4
9
0
0

Resultat
Vedtatt
Vedtatt
Falt
Vedtatt

Vedtak
Ola gis mandat til å utforme en ny innledning.
Sentralstyret innstiller til landsstyret at resolusjonen vedtas slik den foreligger.
Resolusjonen oversendes MDGs landsstyremøte.

160 Europapolitisk plattform
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Teodor innleder.
Debatt
Møtet heves kl 21:20
Deretter møtekritikk
Oslo, 8. september 2018
Trine Jakobsen Rydland,
Sentralstyremedlem

8

