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Saksliste
001 Valg av ordstyrer og referent
Lage Nøst blir valgt til ordstyrer, og Guri Martins blir valgt som referent.

002 Godkjenning av innkalling
Innkallingen godkjennes med følgende merknader:
I sakslisten står det at vi skal behandle regnskap for 2017. Regnskapet ble ikke ferdig i tide til
at det skal behandles i landsstyret, men SST oversender det landsmøtet direkte. Sak 14
Godkjenning av regnskap 2017 utgår derfor.
Nye fikk ikke innkallingen i tide fordi de ikke var lagt til i LS-lista. Bør følges opp.

003 Godkjenning av møteregler
Møtereglene godkjennes.

004 Godkjenning av dagsorden
Lage innleder.
Dagsorden godkjennes med følgende endring:
F1: Hasteresolusjon (sak 022) om mistillit tas opp etter Sak 021 kl 15:30. Ta 15 min av
lab-kjøtt og 15 min av møteregler.

005 Valg av redaksjonskomité
Sebastian Teigen Nygård og Nora Heyerdahl velges til redaksjonskomite.

006 Sentralstyrets beretning
Hulda Holtvedt orienterer.

007 Økonomisk beretning
Guri Barka Martins orienterer.

008 Internasjonalt utvalgs beretning
Teodor Bruu orienterer.

009 Kontrollkomiteens beretning
Jon Hoel orienterer.

010 Fylkenes runde
Fylkeslagene orienterer.

011 Beretningsdebatt
Debatt.

012 Innstilling til nasjonal valgkomité
Ola innleder.
Debatt.
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)
F1:
Innstilling
Landsstyret innstiller på vedlagt forslag til innstilling på nasjonal valgkomité for Grøn
Ungdom.

013 Valg av forberedende redaksjonskomité
Guri innleder.
Debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)
F1:
Innstilling
Landsstyret innstiller på at det maksimalt skal behandles 5 resolusjoner på GULM.
F2:
Innstilling
Resolusjonene som behandles på GULM skal møte minst ett av disse kriteriene: a)
Resolusjonen representerer noe nytt som det er viktig å avklare på dette landsmøtet, b)
Resolusjonen er dagsaktuell.
F3:
Innstilling
Resolusjoner skal utformes i tråd med Grønn Ungdoms mal for resolusjoner. Landsmøtet
skal kun behandle, votere over og eventuelt vedta selve resolusjonsteksten og de
konkrete politiske punktene – ikke saksfremlegget.
F4:
Innstilling
Forberedende redaksjonskomité skal innstille på hvilke resolusjoner som skal
behandles på GULM og får mandat til å sette sammen resolusjoner med
tillatelse fra innsender/innstiller.

F5:
Innstilling
Følgende personer velges til forberedende valgkomité:
Leder: Nora Heyerdahl, sentralstyret
Medlem: Sebastian Teigen Nygård, sentralstyret
Medlem: Åsmund Stein, Akershus
Medlem: Nora Selnæs, Oslo/Trøndelag

015 Vedtektsendringsforslag
Guri innleder.
Debatt
Forslag til vedtak (Se LS’ innstilling i vedlegg nederst i referatet)

016 Valgkampstrategi 2019
Hulda innleder.
Debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)
F1:
Innstilling
Valgkampstrategien 2019 vedtas slik den foreligger.
F2:
Innsendt av Katarina Bjørsvik, Rogaland
Endring, Linjenummer 423: Gjør om hovedsaken "Norge ut av oljealderen" til "Norge inn i
fremtiden".
F3:
Innsendt av Nina Kadir, Akershus
(Endring, Linjenummer 699): Endre hovedsaken "Grønne lokalsamfunn" til "Ruspolitikk".
F4:
Innsendt av Katarina Bjørsvik, Rogaland
(Endring, Linjenummer 694): Endre hovedmål 'Norge ut av oljealderen' til 'Norge inn i
fremtiden.
F5:
Innsendt av Guri Martins, generalsekretær
Sentralstyret får mandat til å utforme tekst som harmonerer med innstilte hovedsaker.

017 Arbeidsplan 2019
Guri innleder.
Debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)

F1:
Innstilling
Landsstyret innstiller på Grønn Ungdoms arbeidsplan 2019 slik den foreligger.
F2:
Innsendt av Christine Evjen, Oslo
(Endring avsnitt 6): Mål: Grønn Ungdom skal jobbe for å få gjennomslag for sine saker på
landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne og jobbe for å skape et trygt, sosialt miljø for alle
grønne ungdommer som deltar på MDGLM.
F3:
Innsendt av Nina Kadir, Akershus
(Endring, linje 1213): Erstatte "ha" med "skal etterstrebe".
F3:
Innsendt av Katarina Bjørsvik, Rogaland
(Endring, punkt 7 og 8): Prioritere medlemspleie over verving.

018 Budsjett 2019
Guri innleder
Debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)
F1:
Innstilling
Landsstyret innstiller på forslaget til budsjett 2019 slik det foreligger.
F2:
Innsendt av Christine Evjen, Oslo
Flytte 5000 kr fra “Kontrollkomiteen” til “Skolering”

019 Dagsorden og møteregler GULM
Guri innleder.
Debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)
F1:
Innstilling
Landsstyret innstiller på dagsorden til Grønn Ungdoms landsmøte 2018 slik den
foreligger, med forbehold om at det også kan komme andre saker.
F2:
Innstilling
Landsstyret innstiller på møtereglene til Grønn Ungdoms landsmøte 2018 slik de
foreligger.
F3:
Innsendt av Christine Evjen, Oslo
(Endring linjenummer 1517): Taletiden for hver kandidat som stiller til verv er
minutter, mens kandidater til talspersonverv får 3 minutter.
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020 Europapolitisk plattform
Teodor innleder.
Debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)
F1:
Innstilling
Landsstyret innstiller på Europapolitisk plattform slik den foreligger, og oversender også
de ikke-innstilte alternativene i landsmøtet.
P1a: Innstilling
Norge bør verne om EØS-avtalen, og den bør ikke reforhandles
P1b: Alternativ
Norge bør verne om EØS-avtalen. Den bør ikke reforhandles, og det bør heller ikke
avholdes noen folkeavstemning om en slik reforhandling.
P1c: Alternativ
Norge bør verne om EØS-avtalen
P2:
Innstilling
Norge bør arbeide for at EØS-samarbeidet får en større sosial profil, og ønske alle initiativ
som søker å bøte på problemer med sosial dumping velkommen.
P3a: Innstilling
Norge bør benytte muligheten til å reservere seg mot EØS-politikk med varsomhet.
P3b: Alternativ
Norge bør benytte muligheten til å reservere seg mot EØS-politikk oftere enn i dag, men
fortsatt bruke den med varsomhet, spesielt der bruken av den kan plassere oss utenfor
viktige europeiske markeder eller samarbeid.
P3c: Alternativ
Norge bør benytte muligheten til å reservere seg mot EØS-politikk oftere enn i dag, men
fortsatt bruke den med varsomhet.
P3d: Alternativ
Norge bør benytte muligheten til å reservere seg mot EØS-politikk oftere enn i dag, men
fortsatt bruke den med varsomhet. Vi bør helst varsle tydelig og tidlig, slik at
reservasjonssituasjoner kan unngås gjennom påvirkningsarbeid.
P3e: Alternativ
Norge bør benytte muligheten til å reservere seg mot EØS-politikk oftere enn
i dag.

P4:
Innstilling
Et eventuelt norsk medlemskap i EU bør være forankret i en folkeavstemning.
P5a: Innstilling
Norge bør søke medlemskap i EU, og bruke medlemskapet til å dra EU i en grønnere og
mer solidarisk retning. (Ola Eian tar dissens på flertallets vedtak)
P5b: Alternativ
Norge bør inngå forhandlinger med EU om norsk medlemskap. Vi burde søke
medlemskap dersom vi får beholde egen valuta.
P5c: Alternativ
Norge bør ikke søke medlemskap i EU, men fortsette å ta aktiv del i det europeiske
felleskapet gjennom EØS-avtalen og andre samarbeid.
P5d: Alternativ
Vi annerkjenner EU som en viktig driver for fred og stabilitet i Europa, og at vi er
avhengig av et sterkt og demokratisk EU for å løse overnasjonale utfordringer, men
mener at Norge ikke burde søke medlemskap før det er tydelig at et norsk medlemskap vi
styrke EU betrakterlig i sitt arbeid med å gjøre nettopp dette.
P5e: Alternativ
Vi annerkjenner EU som en viktig driver for fred og stabilitet i Europa, og at vi er
avhengig av et sterkt og demokratisk EU for å løse overnasjonale utfordringer, men
mener at Norge ikke burde søke medlemskap før det er tydelig at et norsk medlemskap,
spesielt for å holde europeisk frihandel unna norsk landbruk og kystfiske.
P5f: Alternativ
Norsk medlemskap i EU er ikke et aktuelt spørsmål før det eventuelt kommer et stort
folkelig krav om dette. I vår tid er det viktigere å ta vare på og delta i eksisterende
internasjonalt samarbeid.
P5g: Alternativ
Vi annerkjenner EU som en viktig driver for fred og stabilitet i Europa, og at vi er
avhengig av et sterkt og demokratisk EU for å løse overnasjonale utfordringer, men
ønsker på nåværende tidspunkt ikke å ta stilling til spørsmål om norsk EU-medlemskap.
P5h: Nytt alternativ
Norge skal melde seg inn i EU og vektlegge landbruk og dyrevelferd sterkest i
forhandlingene med EU.
P6:
Tillegg, nytt punkt
X) Ubetinget frihandel er ikke alltid et gode. Utviklingsland bør ha muligheter
til å bygge opp egen industri og matproduksjon.

P7:
Tillegg, nytt punkt
X) Norge ikke bør gå inn i Euro-samarbeidet.

021 Politisk uttalelse: Dyra og klima fortjener storsatsing på lab-kjøtt
Grønn Ungdom Buskerud v/ Camilla B. Langen innleder.
Debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)
F1:
Innstilling
Resolusjonen “Dyra og klimaet fortjener storsatsning på labkjøtt!” vedtas slik den
foreligger.
F2:
Innsendt av Oda Sofie Pettersen, Agder
(Strykning, kulepunkt 2): "Lavere kjøttproduksjon samt overgang fra ordinær
kjøttproduksjon til labkjøtt kan være en del av klimaløsningen."
F3:
Innsendt av Christine Evjen, Oslo
(Endring, Linjenummer 2102-2119): Nordmenns høye kjøttkonsum fører til både
helseproblemer og store klimagassutslipp. I tillegg går presset på å få mest mulig effektiv
kjøttproduksjon på bekostning av dyrevelferd og fører til utviklingen av
antibiotikaresistente bakterier. Da er det om å gjøre å få ned både kjøttkonsumet og
antall dyr i landbruket. Det betyr derimot ikke at alle må bli vegetarianere; dyrking av
kjøtt i laboratorier, såkalt labkjøtt, er på fremmasj.
Lab-kjøtt kan kutte opp til 96% av klimagassutslippene og 99% av bruken av
jordareal sammenliknet med produksjonsmåten for kjøtt i dag. Prosessen er
dessuten smertefri for dyra, da man tar stamceller fra ett dyr uten å skade det for å
produsere store mengder labkjøtt.
Dette er ikke bare fremtidsutopier: allerede i 2013 ble den aller første
laboratorieframstilte hamburgeren produsert og spist. Forskere flere steder i verden
jobber med å framstille labkjøtt på en rimelig måte. Kostnadene for produksjon går
stadig nedover, og det er ventet at man kan finne labkjøtt i butikkene om få år.
Teknologien fører altså til lavere klimagassutslipp, lavere ressursbruk mindre
antibiotikabruk og færre dyr trenger å lide. Denne næringen bør derfor få gode vilkår.
F4:
Innsendt av Christine Evjen, Oslo
(Endring, Linjenummer 2122-2127), voteres over punkt for punkt.
A) Overgangen fra ordinær kjøttproduksjon til labkjøtt bør være en del av klimaløsningen.
B) Norge skal bli et foregangsland innen forskning og produksjon av labkjøtt.
C) Subsidiene til produksjon av labkjøtt skal være høye nok til at labkjøtt kan
konkurrere med ordinær kjøttproduksjon på markedet, når teknologien er
moden.

D) Myndighetene skal reklamere for labkjøtt, for eksempel gjennom Helsedirektoratet.
F5:
Innsendt av Ola Eian, talsperson
(Strykning, kulepunkt 1): "og produksjon av ". Nytt punkt blir: "Norge skal satse stort på
forskning på labkjøtt."
F6:
Innsendt av Ola Eian, talsperson
(Strykning, kulepunkt 3 og 4):
A) Stryke kulepunkt 3
B) Stryke kulepunkt 4
F7:
Innsendt av Christine Evjen, Oslo
(Endring, Linjenummer 2122-2127), voteres over punkt for punkt.
A) Overgangen fra ordinær kjøttproduksjon til labkjøtt bør være en del av klimaløsningen.
B) Norge skal bli et foregangsland innen forskning og produksjon av labkjøtt.
C) Subsidiene til produksjon av labkjøtt skal være høye nok til at labkjøtt kan konkurrere
med ordinær kjøttproduksjon på markedet, når teknologien er moden.
D) Myndighetene skal reklamere for labkjøtt.

022 Orientering fra valgkomiteen
Signe orienterer.

023 Hasteresolusjon: Mistillitsforslag mot regjeringa
Hulda innleder.
Debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)
F1:
Innstilling
Landsstyret vedtar den politiske uttalelsen slik den foreligger.

Møtet heves søndag 13:24
Deretter møtekritikk.
Vennlig hilsen
Guri Barka Martins,
Generalsekretær og referent
Oslo, 21. oktober 2018

F1
Forslagsstiller: Sentralstyret
Gjeldende vedtekt

§3.2

Personer over 26 år kan tegne støttemedlemskap i Grønn Ungdom uten stemmerett.
Forslag
Personer over 28 år kan tegne støttemedlemskap i Grønn Ungdom uten stemmerett.

Realitet

Bør sees i sammenheng med F2

Gjør at støttemedlemmer må være eldre enn den øvre aldersgrensen for vanlig medlemskap.
Innstilling fra landsstyret

FOR

For

Mot

Vedtatt

Ikke vedtatt

F2
Forslagsstiller: Sentralstyret
Gjeldende vedtekt

§3.2

Personer over 26 år kan tegne støttemedlemskap i Grønn Ungdom uten stemmerett.
Forslag
Foreslås strøket.

Realitet

Bør sees i sammenheng med F1

Vi fjerner muligheten for støttemedlemskap i GU. Vi har ikke noen god måte å håndheve dette
på, og det er lettere å jobbe for at folk støtter oss med avtalegiro osv. i stedet.
Innstilling fra landsstyret

MOT

For

Mot

Vedtatt

Ikke vedtatt

F3
Forslagsstiller: Sebastian Teigen Nygård, Sentralstyremedlem
Gjeldende vedtekt

§4.1

Organisasjonens høyeste organ er landsmøtet, som arrangeres en gang i året, innen
forslagsfristen for Miljøpartiet De Grønnes landsmøte.
Forslag
Organisasjonens høyeste organ er landsmøtet, som skal arrangeres en gang i året.
Realitet
Stadfester dagens praksis. Vi har landsmøte i November, og MDG har landsmøte på våren.
Dermed må vi ifølge våre egne vedtekter ha vårt landsmøte på våren, før forslagsfristen for MDG
sitt landsmøte. Dette var praksis fram til 2015, før vi begynte å ha LM i November. Vil dermed
endre detet, slik at vi ikkje bryter egne vedtekter hvert år.
Innstilling fra landsstyret

FOR

For

Mot

Vedtatt

Ikke vedtatt

F4
Forslagsstiller: Sentralstyret
Gjeldende vedtekt

§4.2

Landsmøtet består av Sentralstyret, Landsstyret og ellers ordinære medlemmer i Grønn Ungdom,
samt to delegater fra Grønne Studenter. Kontrollkomiteen, Valgkomiteen og Internasjonalt
Utvalg har tale- og forslagsrett på møtet. Miljøpartiet De Grønne kan sende to observatører.
Forslag
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.
Realitet

Motstridende F5

Konsekvens av forslag om å fjerne Internasjonalt utvalg
Innstilling fra landsstyret

FOR

For

Mot

Vedtatt

Ikke vedtatt

F5
Forslagsstiller: Sebastian Teigen Nygård, Sentralstyremedlem
Gjeldende vedtekt

§4.2

Landsmøtet består av Sentralstyret, Landsstyret og ellers ordinære medlemmer i Grønn Ungdom,
samt to delegater fra Grønne Studenter. Kontrollkomiteen, Valgkomiteen og Internasjonalt
Utvalg har tale- og forslagsrett på møtet. Miljøpartiet De Grønne kan sende to observatører.
Forslag
Landsmøtet består av de medlemmer av Grønn Ungdom, og opp til to delegater fra Grønne
Studenter, som oppfyller oppgitte krav til påmelding. Miljøpartiet De Grønne kan sende to
observatører.
Realitet

Motstridende F4

I følge §4.9 har bare medlemmer av Grønn Ungdom stemmerett på LM. Dermed er det
forvirrende å detaljere hvilke organer som skal delta på LM, fordi alle må være medlemmer for å
være valgt i disse organene (Dette med unntak av Valgkomiteen, som vil få et eget
endringsforslag vedrørende deres talerett på LM). Når man i tillegg detaljerer at KK, VK og IU har
tale og forslagsrett, betyr dette at de ikke har stemmerett? Mange cornercase spørsmål blir
besvart med denne endringen. De reelle betingelsene som bestemmer om du deltar på GULM er
om du er medlem av GU, og om du er påmeldt innen fristen. Dermed er dette stadfesting av
praksis.
Innstilling fra landsstyret

MOT

For

Mot

Vedtatt

Ikke vedtatt

F6
Forslagsstiller: Sentralstyret
Gjeldende vedtekt

§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
Resolusjoner
Valg av internasjonalt utvalg
Valg av valgkomité
Valg av kontrollkomité
Valg av sentralstyre
Øvrige saker meldt opp av organisasjonens lag, styrer, utvalg, komitéer eller minst tre
enkeltmedlemmer.
Forslag
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
Resolusjoner
Valg av valgkomité
Valg av kontrollkomité
Valg av sentralstyre

Øvrige saker meldt opp av organisasjonens lag, styrer, utvalg, komitéer eller minst tre
enkeltmedlemmer.
Realitet

Realitet er at "Valg av internasjonalt utvalg" fjernes. Internasjonalt Utvalg har et upresist mandat
og skaper unødvendig merarbeid for organisasjonen. De oppgavene som i dag gjøres av
Internasjonalt utvalg kan bedre gjøres av Internasjonal kontakt alene og det gode politiske
arbeidet kan overtas av et ikke-vedtektsfestet politisk utvalg for utenrikspolitikk.
Innstilling fra landsstyret

FOR

For

Mot

Vedtatt

Ikke vedtatt

F7
Forslagsstiller: Sebastian Teigen Nygård, Sentralstyremedlem
Gjeldende vedtekt

§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
Resolusjoner
Valg av internasjonalt utvalg
Valg av valgkomité
Valg av kontrollkomité
Valg av sentralstyre
Øvrige saker meldt opp av organisasjonens lag, styrer, utvalg, komitéer eller minst tre
enkeltmedlemmer.
Forslag
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
Resolusjoner
Valg av internasjonalt utvalg
Valg av valgkomite
Valg av kontrollkomite

Valg av landsstyrerepresentanter
Valg av sentralstyre
Øvrige saker meldt opp av organisasjonens lag, styrer, utvalg, komitéer eller minst tre
enkeltmedlemmer.
Realitet

Bør sees i sammenheng med F9

Her legges det opp til at valg av landsmøtevalgte landsstyrerepresentanter også er del av hva
som må skje på GULM.
Innstilling fra landsstyret

MOT

For

Mot

Vedtatt

Ikke vedtatt

F8
Forslagsstiller: Sebastian Teigen Nygård, Sentralstyremedlem
Gjeldende vedtekt

§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
Resolusjoner
Valg av internasjonalt utvalg
Valg av valgkomité
Valg av kontrollkomité
Valg av sentralstyre
Øvrige saker meldt opp av organisasjonens lag, styrer, utvalg, komitéer eller minst tre
enkeltmedlemmer.
Forslag
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 uttalelser
Valg av internasjonalt utvalg
Valg av valgkomite
Valg av kontrollkomite

Valg av sentralstyre
Øvrige saker meldt opp av organisasjonens lag, styrer, utvalg, komitéer eller minst tre
enkeltmedlemmer.
Realitet
Endrer hvilke politiske saker som skal behandles fra «resolusjoner» til «politiske uttalelser». Gir
større bredde i formen av politiske saker som kan behandles på GULM.
Innstilling fra landsstyret

MOT

For

Mot

Vedtatt

Ikke vedtatt

F9
Forslagsstiller: Sebastian Teigen Nygård, Sentralstyremedlem
Gjeldende vedtekt

§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
Resolusjoner
Valg av internasjonalt utvalg
Valg av valgkomité
Valg av kontrollkomité
Valg av sentralstyre
Øvrige saker meldt opp av organisasjonens lag, styrer, utvalg, komitéer eller minst tre
enkeltmedlemmer.
Forslag
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
Resolusjoner
Valg av internasjonalt utvalg
Valg av valgkomite
Valg av kontrollkomite

Valg av delegater til Miljøpartiet De Grønnes landsmøte
Valg av sentralstyre
Øvrige saker meldt opp av organisasjonens lag, styrer, utvalg, komitéer eller minst tre
enkeltmedlemmer.
Realitet
Legge til «Valg av delegater til MDGLM» som del av hva som må skje på landsmøtet. Dette er
etablering av praksis.
Innstilling fra landsstyret

MOT

For

Mot

Vedtatt

Ikke vedtatt

F10
Forslagsstiller: Sebastian Teigen Nygård, Sentralstyremedlem
Gjeldende vedtekt

§5.2

Landsstyret består av talspersonene og fylkesrepresentanter valgt i henhold til § 11.2.
Hele sentralstyret har tale- og forslagsrett.
Forslag
Landsstyret består av talspersonene, en representant for hvert fungerende fylkeslag og fem
representanter valgt av landsmøtet, eller deres varaer. Hele sentralstyret har tale og forslagsrett.
Realitet

Motstridende F11

Med en regionsreform som reduserer størrelsen på LS, blir det større maktkonsentrasjon i dette
organet. Dette er et forslag på å bøte på dette. I tillegg kan dette gi økt engasjement i
ressurspersoner som ikkje er aktive i fylkeslag, og kan medføre at disse bidrar i organisasjonen
lengre. På hvilket grunnlag de 5 landsmøtevalgte representantene skal velges, kan innstilles på
via et mandat, og er derfor ikkje foreslått regulert av vedtektene.
Innstilling fra landsstyret

MOT

For

Mot

Vedtatt

Ikke vedtatt

F11
Forslagsstiller: Sebastian Teigen Nygård, Sentralstyremedlem
Gjeldende vedtekt

§5.2

Landsstyret består av talspersonene og fylkesrepresentanter valgt i henhold til § 11.2.
Hele sentralstyret har tale- og forslagsrett.
Forslag
Landsstyret består av talspersonene og en representant for hvert fungerende fylkeslag. Hele
sentralstyret har tale og forslagsrett.
Realitet

Motstridende F10

Endrer vedtektene til dagens praksis. Det har forekommet, og i min mening bør muligheten for at
dette kan forekomme være åpen, at et medlem fra et fylkeslag som ikkje er årsmøtevalgt LSrepresentant eller vara har representert fylkeslaget i LS. Fjerner også referanse til andre
vedtekter.
Innstilling fra landsstyret

MOT

For

Mot

Vedtatt

Ikke vedtatt

F12
Forslagsstiller: Sentralstyret
Gjeldende vedtekt

§5.4

Landsstyret er vedtaksdyktig når møtet er innkalt i samsvar med vedtektene og 1/2 av
delegatene er til stede. Utenom møtene kan landsstyret fatte hastevedtak per e-post.
Forslag
Landsstyret er vedtaksdyktig når møtet er innkalt i samsvar med vedtektene og 1/2 av
delegatene er til stede.

Realitet

Fjerne landsstyrets mulighet til e-postbehandling av saker.
Innstilling fra landsstyret

MOT

For

Mot

Vedtatt

Ikke vedtatt

F13
Forslagsstiller: Sentralstyret
Gjeldende vedtekt

§5.5

Landsstyret kan mellom landsmøtene velge nye medlemmer til sentralstyret og andre sentrale
organer dersom det er eller oppstår ledige plasser.
Forslag
Landsstyret kan mellom landsmøtene supplere nasjonale verv dersom det er eller oppstår ledige
plasser.

Realitet
Gir en breiere formulering på hva LS kan supplere, ettersom verv valgt på LM ikke nødvendigvis
regnes som del av noen sentrale organer.
Innstilling fra landsstyret

FOR

For

Mot

Vedtatt

Ikke vedtatt

F14
Forslagsstiller: Sebastian Teigen Nygård, Sentralstyremedlem
Gjeldende vedtekt

§5.X

Forslag til ny paragraf, dermed finnes det ikkje noen eksisterende tidligere paragraf.
Forslag
Landsstyret kan ved to tredjedels flertall innvilge et ikke-fungerende fylkeslag representasjon.

Realitet
I fylker hvor vi ikkje har fylkeslag, men medlemmer som har et ønske om å være aktiv, vil en
motiverende måte for å få de til å fortsette i organisasjonen være å inkludere dem i landsstyre.
Dette har til en viss grad vært gjennomført, med Hedmark og Sogn og Fjordane tidligere, og eg
mener dette vil være til det gode for organisasjonen.
Innstilling fra landsstyret

MOT

For

Mot

Vedtatt

Ikke vedtatt

F15
Forslagsstiller: Sentralstyret
Gjeldende vedtekt

§6.1

Sentralstyret har ansvar for den daglige politiske og organisatoriske driften av organisasjonen, og
forbereder og innstiller saker for landsstyret.
Forslag
Sentralstyret har ansvar for drift av organisasjonen mellom landsstyremøter, og forbereder og
innstiller saker for landsstyret.

Realitet

Bør sees i sammenheng med F19-F24

Tydeliggjør forskjellen på Sentralstyrets (SST) og Ledelsens ansvar.
Snevrer inn SSTs ansvar, mens innsendt endringsforslag X.2 [KAPITTEL X: LEDELSEN]
formaliserer hvilke av oppgavene som ligger hos ledelsen, sammen med nåværende §§ 6.2 og 6.3.
(Intensjonen er å stadfeste praksis, ikke endre dagens praksis)
Innstilling fra landsstyret

FOR

For

Mot

Vedtatt

Ikke vedtatt

F16
Forslagsstiller: Sentralstyret
Gjeldende vedtekt

§6.4

Internasjonal Kontakt koordinerer Internasjonalt Utvalg, og har med dette ansvaret for Grønn
Ungdoms internasjonale arbeid.
Forslag
Internasjonal Kontakt har ansvar for Grønn Ungdoms internasjonale arbeid.

Realitet

Henger sammen med annet forslag om å fjerne internasjonalt utvalg.
Innstilling fra landsstyret

FOR

For

Mot

Vedtatt

Ikke vedtatt

F17
Forslagsstiller: Sentralstyret
Gjeldende vedtekt

§6.6

Sentralstyret er vedtaksdyktig når mer enn 1/2 av medlemmene er tilstede.
Forslag
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 epost.
Realitet

Gir sentralstyret mulighet til å e-postbehandle saker.
Innstilling fra landsstyret

FOR

For

Mot

Vedtatt

Ikke vedtatt

F18
Forslagsstiller: Oslo Grønn Ungdom
Gjeldende vedtekt

§6.8, samt gjennomgående i vedtektene

Sentralstyret består av følgende verv, hvorav ikke mer enn 60% er av ett kjønn
-to talspersoner av forskjellig kjønn
-generalsekretær
-inntil syv styremedlemmer
-internasjonal kontakt
Forslag
Sentralstyret består av følgende verv, hvorav ikke mer enn 60% er av ett kjønn
-leder og nestleder av forskjellig kjønn
-generalsekretær
-inntil syv styremedlemmer
-internasjonal kontakt
Realitet
Endrer fra talspersonmodell til leder-nestledermodell. Gir oss en mer universell ledermodell med
én tydligere mediaprofil, uten å stå i veien for kjønnsbalanse og flat maktstruktur innad i partiet.
Innstilling fra landsstyret

MOT

For

Mot

Vedtatt

Ikke vedtatt

F19
Forslagsstiller: Sentralstyret
Gjeldende vedtekt

Kapittel 7

Kapittel 7: Internasjonalt utvalg
7.1 Internasjonalt utvalg består av internasjonal kontakt, samt to til seks medlemmer.
7.2 Internasjonalt utvalg er ansvarlig for Grønn Ungdom sitt internasjonale samarbeid og arbeid
og har mandat til å ta politiske og organisatoriske beslutninger på vegne av Grønn Ungdom som
faller innunder deres ansvarsområde.
Forslag
Stryke hele kapittelet.

Realitet
IU er et for lite effektivt organ, og kan erstattes av IK alene. Kan ev. bli til et utenrikspolitisk
utvalg, som kan avvikles på lik linje med andre politiske utvalg, når organet ikke ser ut til å funke
lenger.
Bør ses i sammenheng med vedtektsendringen som går på å fjerne "Valg av internasjonalt utvalg"
fra 4.5, og begrunnelsen som ligger ved der.
Innstilling fra landsstyret

FOR

For

Mot

Vedtatt

Ikke vedtatt

F20
Forslagsstiller: Camilla Bjørnbakken Langen, Nestleder i Grønn Ungdom Buskerud
Gjeldende vedtekt

§8.2

Kontrollkomiteen har tolkningsrett i vedtektsspørsmål. Kun landsmøtet kan overprøve
kontrollkomiteens tolkning. Kontrollkomiteen har tale- og forslagsrett i saker som er innenfor
eller angår komiteens mandat.
Forslag
Kontrollkomiteen har tolkningsrett i vedtektsspørsmål, samt av organisasjonens etiske
retningslinjer. Kun landsmøtet kan overprøve kontrollkomiteens tolkning. Kontrollkomiteen har
tale- og forslagsrett i saker som er innenfor eller angår komiteens mandat
Realitet
Det står ingenting i hverken vedtektene eller de etiske retningslinjene om hvem som har
tolkningsrett av de etiske retningslinjene. Jeg mener dette er problematisk. Jeg mener også at
det er viktig at man har en rett til å overprøve en tolkning av de etiske retningslinjene på
landsmøtet. Derfor foreslår jeg og innlemme de etiske retningslinjene i §8.2.
Innstilling fra landsstyret

MOT

For

Mot

Vedtatt

Ikke vedtatt

F21
Forslagsstiller: Forbredende Valgkomite 2018 (Anne Nijdam, Nora Sælnes og Ola Eian)
Gjeldende vedtekt

§9.1

Valgkomitéen består av leder, samt to eller fire medlemmer, og to varamedlemmer. Verv i
valgkomitéen kan innehas i maksimalt to år sammenhengende.
Forslag
Valgkomiteen består av leder, samt to, fire eller seks medlemmer, og to varamedlemmer. Verv i
valgkomitéen kan innehas i maksimalt to år sammenhengende.
Realitet
Dette forslaget åpner for å ha 6 faste medlemmer + leder og vara. I en voksende organisasjon vil
en større valgkomite lettere kunne inkludere mer av mangfoldet i organisasjonen.
Innstilling fra landsstyret

MOT

For

Mot

Vedtatt

Ikke vedtatt

F22
Forslagsstiller: Sebastian Teigen Nygård, Sentralstyremedlem
Gjeldende vedtekt

§9.2

Valgkomitéen har ansvar for å innstille på kandidater til alle verv som velges av landsmøtet, men
kan innstille ikke på seg selv. Landsstyret innstiller på valgkomité.
Forslag
Valgkomiteen har ansvar for å innstille på kandidater til landsmøtevalgte verv, samt for å innstille
på hvem som skal suppleres til disse vervene gjennom perioden, når behovet melder seg.
Valgkomiteen kan ikke innstille på valgkomitemedlemmer til verv. Landsstyret innstiller på
valgkomite.
Realitet
Selv om LS har hjemmel i vedtektene for å supplere sentrale organer i GU, har man ikkje nevnt
noe om hvem som skal innstille på suppleringene. Dette gjøres i dette forslaget.
Innstilling fra landsstyret

MOT

For

Mot

Vedtatt

Ikke vedtatt

F23
Forslagsstiller: Sebastian Teigen Nygård, Sentralstyremedlem
Gjeldende vedtekt

§9.X

Ny paragraf, nytt innhold
Forslag
Valgkomiteen har tale- og forslagsrett i saker som er innenfor eller angår komiteens mandat.
Realitet
Gir valgkomiteen tale og forslagsrett i GU sine organer, der det angår dem. Gjør at VK fortsatt
kan delta i debatt på LM, om endringsforslag på §4.2 skulle gå gjennom. Dette er spesielt viktig,
grunnet at VK i følge §4.7 kan ha medlemmer som ikkje er GU'ere, og dermed kan mangle denne
retten i disse organene.
Innstilling fra landsstyret

MOT

For

Mot

Vedtatt

Ikke vedtatt

F24
Forslagsstiller: Sentralstyret
Gjeldende vedtekt

Ny

Ingen
Forslag
NYTT KAPITTEL X: Ledelsen
Realitet

Bør sees i sammenheng med F25, F26, F27 F28 og F29.

Åpner for lenger frist til å sende inn endringsforslag til landsmøtet.
Innstilling fra landsstyret

FOR

For

Mot

Vedtatt

Ikke vedtatt

F25
Forslagsstiller: Sentralstyret
Gjeldende vedtekt

NYTT KAPITTEL X: Ledelsen

Ingen
Forslag
X.1. Ledelsen består av talspersonene og generalsekretæren. Ledelsen har ikke varamedlemmer.

Realitet

Bør sees i sammenheng med F24, F26, F27, F28 og F29.

Formaliserer at talspers. og gen.sek er ledelsen. Formalisere praksis.
Innstilling fra landsstyret

FOR

For

Mot

Vedtatt

Ikke vedtatt

F26
Forslagsstiller: Sentralstyret
Gjeldende vedtekt

NYTT KAPITTEL X: Ledelsen

Ingen
Forslag
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.
Realitet

Bør sees i sammenheng med F24, F25, F27, F28 og F29.

Definerer Ledelsens ansvar i forhold til Sentralstyret. Stadfester praksis.
Innstilling fra landsstyret

FOR

For

Mot

Vedtatt

Ikke vedtatt

F27
Forslagsstiller: Sentralstyret
Gjeldende vedtekt

NYTT KAPITTEL X: Ledelsen

Ingen
Forslag
X.3. Ledelsen møtes minst ukentlig og ellers når et av medlemmene ber om det.

Realitet

Bør sees i sammenheng med F24, F25, F26, F28 og F29.

Stadfester og normerer nåværende praksis. Viktig formalia om samarbeidet i ledelsen på et
tidspunkt ikke skulle fungere optimalt. (Ikke ment som begrenset til fysisk møte som kan
forhindre feks. verveturneer på over en uke.)
Innstilling fra landsstyret

FOR

For

Mot

Vedtatt

Ikke vedtatt

F28
Forslagsstiller: Sentralstyret

Gjeldende vedtekt

NYTT KAPITTEL X: Ledelsen

Ingen

Forslag
X.4. Når konsensus ikke oppnås i saker under ledelsens myndighet, eller når ledelsen opplever tvil om sin
myndighet, skal saken til sentralstyret.

Realitet

Bør sees i sammenheng med F24, F25, F26, F27 og F29.

Formaliserer at ledelsen baseres på konsensus, og tydeliggjør grensen mellom Ledelsens myndighet og
Sentralstyret. Stadfeste praksis.

Innstilling fra landsstyret

FOR

For

Mot

Vedtatt

Ikke vedtatt

F29
Forslagsstiller: Sentralstyret
Gjeldende vedtekt

NYTT KAPITTEL X: Ledelsen

Ingen
Forslag
X.5. Ledelsen, som organ, innstiller ikke på saker til sentralstyret. Oppmelding av saker i
Sentralstyret skjer av sentralstyremedlemmer, alene eller i fellesskap.

Realitet

Bør sees i sammenheng med F24, F25, F26, F27 og F28.

Stadfester og normerer praksis.
(Merk: Er ikke til hinder for at talspersoner og generalsekretær kan melde opp saker sammen)
Innstilling fra landsstyret

FOR

For

Mot

Vedtatt

Ikke vedtatt

F30
Forslagsstiller: Sebastian Teigen Nygård, Sentralstyremedlem
Gjeldende vedtekt

§16.3

Ansatte i Grønn Ungdom kan ikke inneha sentrale verv i organisasjonen. Med sentrale verv
menes verv som velges av landsmøtet.
Forslag
Ansatte i Grønn Ungdom kan ikke inneha landsmøtevalgte verv.
Realitet
En forenkling av dagens formulering.
Innstilling fra landsstyret

FOR

For

Mot

Vedtatt

Ikke vedtatt

