Til
Kopi
Dato
Fra

Sentralstyret
Landsstyret
22. februar 2019
Miriam Langmoen, referent

REFERAT FRA SST-3-19
Møtedato: 14. februar 2019
Møtested: Hausmannsgate 19
Møtetid: 18:00-21:00
Tilstede

Hulda Holtvedt
Teodor Bruu
Guri Barka Martins
Rauand Ismail
Elisabeth Garlie Udjus
Sebastian Teigen Nygård
Andreas Moksnes
Tobias Oftedal Stokkeland
Margit Fausko
Miriam Langmoen
Nora Jungeilges Heyerdahl
(til 21:03)

Talsperson
Talsperson
Generalsekretær
Sentralstyremedlem
Sentralstyremedlem
Sentralstyremedlem
Sentralstyremedlem
Sentralstyremedlem
Sentralstyremedlem
Sentralstyremedlem
Internasjonal kontakt

Saksliste
Møtet åpnes kl 18:01

029 Godkjenning av innkalling
Innkallingen godkjennes

030 Valg av ordstyrer og referent
Rauand Ismail og Miriam Langmoen velges til henholdsvis ordstyrer og referent.

031 E-postvedtak siden sist møte
Guri orienterer.

032 Orientereringsrunde
Alle orienterer om sitt virke siden sist møte.

033 Status fylkeslag
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Michelle Flagstad orienterer.

034 Politiske prioriteringer på MDGLM
Denne saken er unndratt offentligheten.

016 Kommunikasjonsstrategi 2019
Denne saken er unndratt offentligheten.

035 Valgkampkonsept
Denne saken er unndratt offentligheten.

036 Ansettelse av kommunikasjonsrådgiver
Denne saken er unndratt offentligheten.

037 Verve- og medlemsstrategi 2019
Guri innleder.
Debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)
F1: Innstilling
Strategi for verving og medlemspleie innstilles på til landsstyret.
Votering
Antall stemmeberettigede: 11
For Mot Avholdende
F1
11
0
0

Resultat
Vedtatt

020 Delmål til arbeidsplanen: politisk utvalg for grønne
lokalsamfunn
Saksframlegget tas til etterretning.

026 Delmål til arbeidsplanen: skoleringsgruppa
Saksframlegget tas til etterretning.

038 Politisk uttalelse: Forby dyreparker!
Tobias erklærer seg inhabil.
Elisabeth innleder.
Debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)
F1: Innstilling
Resolusjonen «Forby dyreparker!» vedtas slik den foreligger.
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F2: Innstilling
Resolusjonen sendes til GULS-1.
F3: Signert Guri Barka Martins, generalsekretær (første avsnitt)
Stryke setningene: «Parkene hevder at de jobber for folkeopplysning, bevaring av arter
og atferdsforskning. Likevel vet vi at de ikke gir dyr mulighet til å leve ut sine naturlige
behov.»
F4: Signert Guri Barka Martins, generalsekretær (andre avsnitt)
Endre hele avsnittet til: «I kampen mellom dyrevelferd og profitt, er det ofte profitten
som vinner. Grønn Ungdom mener at dyr ikke skal brukes til underholdning, og at
dyreparker ikke kan gi dyrene den artstypiske utfoldelsen de trenger.»
F5: Signert Guri Barka Martins, generalsekretær (første kulepunkt)
Stryke setningen: «På denne måten får dyrehager og akvarium tid til å omstille seg til
underholdningsparker uten dyr.»
F6: Signert Guri Barka Martins, generalsekretær (tittel)
Endre tittelen til: «Dyr er ikke underholdning!»
F7: Signert Teodor Nordenstrøm Bruu, talsperson (brødtekst og kulepunkter)
1. Legge til følgende setning i brødteksten: «I sirkus lever dyr under uverdige forhold og
får ikke dekket artstypiske behov, og dette er uholdbart.»
2. Legge til «og sirkus» i siste setning, slik at setningen lyder: «Dyreparker og sirkus tar
bort dyrenes egenverdi og reduserer dem til en attraksjon som eksisterer kun for å
underholde mennesker.»
3. Nytt kulepunkt: «Det bør ikke være tillatt med dyr i sirkus.»
F8: Signert Miriam Langmoen, sentralstyremedlem (brødtekst og kulepunkter)
1. Legge til følgende setning i brødteksten: «I sirkus lever eksotiske og ville dyr under
uverdige forhold og får ikke dekket artstypiske behov, og dette er uholdbart.»
2. Legge til «og sirkus» i siste setning, slik at setningen lyder: «Dyreparker og sirkus tar
bort dyrenes egenverdi og reduserer dem til en attraksjon som eksisterer kun for å
underholde mennesker.»
3. Nytt kulepunkt: «Det bør ikke være tillatt med eksotiske og ville dyr i sirkus.»
F9: Signert Margit Fausko, sentralstyremedlem (andre avsnitt, siste setning)
Endre setningen, slik at den lyder: «Dyreparker vektlegger ikke dyrenes egenverdi
tilstrekkelig og reduserer dem ofte til en attraksjon som eksisterer kun for å underholde
mennesker.»
Votering
Antall stemmeberettigede: 10
For Mot Avholdende
F3
10
0
0
F4
10
0
0

Resultat
Vedtatt
Vedtatt
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F5
F7
F6
F1
F2

3
8
10
10
10

6
1
0
0
0

1
1
0
0
0

Falt
Vedtatt
Vedtatt
Vedtatt
Vedtatt

039 Politisk uttalelse: Ikke la næringslivet profitere på
klimaendringer!
Andreas innleder.
Debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)
F1: Innstilling
Etter votering mellom alternativer innstiller sentralstyret på resolusjonen «Ikke la
næringslivet profitere på klimaendringer!» til landsstyret.
F2: Signert Nora Jungeilges Heyerdahl, internasjonal kontakt (hele teksten)
Endre «2030» til «2025» gjennom hele resolusjonen.
F3: Signert Elisabeth Garlie Udjus, sentralstyremedlem (første kulepunkt)
Stryke kulepunktet.
F4: Signert Margit Fausko, sentralstyremedlem (tittel)
Endre tittelen til: «Klimafiendtlig næringsliv skal ikke lønne seg!»
F5: Signert Guri Barka Martins, generalsekretær (tittel)
Endre tittelen til: «Klimagassutslipp skal ikke lønne seg!»
F6: Signert Guri Barka Martins, generalsekretær (tittel)
Endre tittelen til: «Klimagassutslipp skal ikke lønne seg for næringslivet!»
F7: Signert Miriam Langmoen, sentralstyremedlem (til saksgangen)
Alle alternativene oversendes til landsstyret med sentralstyrets innstilling tydeliggjort.
F8: Signert Hulda Holtvedt, talsperson (første kulepunkt)
Endre kulepunktet til: «Bedrifter som fortsatt slipper ut klimagasser i 2030 skal ilegges
en straffeskatt.»
F9: Signert Miriam Langmoen, sentralstyremedlem (første kulepunkt)
Endre kulepunktet til: «Bedrifter som fortsatt står for netto klimautslipp i 2030 bør ikke
kunne ta ut overskudd.»
F10: Signert Margit Fausko, sentralstyremedlem (første kulepunkt)
Endre «slipper ut klimagasser» til: «bruker fossilt brensel».
F11: Signert Miriam Langmoen, sentralstyremedlem (andre kulepunkt)
Endre kulepunktet til: «Avgiften skal gjøres progressiv, slik at den blir dyrere per
utslippsenhet for mer karbonintensive bedrifter.»
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F12: Signert Margit Fausko, sentralstyremedlem (nytt kulepunkt)
Legge til følgende kulepunkt: «Kvotemarkeder kan brukes til å oppfylle utslippskrava.»
F13: Signert Teodor Bruu, talsperson (til saksgangen)
Utsette behandlingen av uttalelsen til neste sentralstyremøte.
Alternativer for andre kulepunkt:
Innstilling:
«CO2-avgiften skal økes til 1500 kr per tonn og satsen skal trappes opp årlig. Avgiften
skal gjøres progressiv, slik at den blir dyrere per utslippsenhet for bedrifter med store
utslipp.»
Alternativ 1:
«CO2-avgiften skal legges på 1500 kr per tonn og trappes opp årlig. I 2030 skal
avgiftssatsen dobles fra 2029-nivå. Avgiften skal gjøres progressiv, slik at den blir dyrere
per utslippsenhet for bedrifter med store utslipp.»
Alternativ 2:
«Bedrifter som har netto klimagassutslipp etter 2030 skal ha en 50% økning av
selskapsskatten og en ytterligere årlig økning basert på utslippsnivå.»
Alternativer for fjerde kulepunkt:
Innstilling:
«CO2-avgiften skal gå til klimafond og -rådgivning for bedriftene.»
Alternativ 1:
«CO2-avgiften skal gå til kommunene basert på innbyggertall. Innbyggerne skal være
med på å velge hvilke klimatiltak avgiften skal brukes til i hver kommune.»
Alternativ 2:
«CO2-avgiften skal gå til kommunene basert på hvor store utslipp bedriftene har i
kommunen. Innbyggerne skal være med på å velge hvilke klimatiltak avgiften skal brukes
til i hver kommune.»
Votering
Antall stemmeberettigede: 11
For Mot Avholdende
F13
5
6
0
F10
1
9
1
F9
11
0
0
F8
3
7
1
F2
1
10
0
F3
1
10
0
F11
8
2
1
F6
5

F5
6

Resultat
F5 videre

F5
7

F4
4

Resultat
F5 videre

Resultat
Falt
Falt
Vedtatt
Falt
Falt
Falt
Vedtatt

5

F5
F7
F12
F1

For
10
9
4
11

Mot
1
1
5
0

Avholdende
0
1
2
0

Resultat
Vedtatt
Vedtatt
Falt
Vedtatt

Votering over andre kulepunkt
A2
A1
Avholdende
Resultat
0
A1 videre
A1

Innstilling

Avholdende

2

9

0

Resultat
Innstillingen
vedtatt

Votering over fjerde kulepunkt
A2
A1
Avholdende
Resultat
2
6
3
A1 videre
A1

Innstilling

Avholdende

1

9

1

Resultat
Innstillingen
vedtatt

040 Politisk uttalelse: 500 meter til turstien!
Margit innleder.
Debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)
F1: Innstilling
Resolusjonen «500 meter til turstigen» vedtakast slik den ligg føre.
Votering
Antall stemmeberettigede: 11
For Mot Avholdende
F1
11
0
0

Resultat
Vedtatt

041 Politisk uttalelse: Bedre medvirkning!
Margit innleder.
Debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)
F1: Innstilling
Resolusjonen «Bedre medvirkning!» vedtas slik den foreligger.
F2: Signert Teodor Bruu, talsperson (brødteksten)
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Endre brødteksten til:
«Barn og unges mulighet til medvirkning må styrkes i Norge! Retten til et nasjonalt
medvirkningsorgan bør lovfestes på lik linje med retten til medvirkningsorganer på
kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Dette vil gi barn og unge i Norge en bedre mulighet
til å samarbeide om utfordringer, og bedrer deres mulighet til å påvirke nasjonal politikk
— som også påvirker barn og unges liv.
Det er mange grunner til at det er viktig med sterke barne- og ungdomsråd. For det første
er det et viktig demokratisk prinsipp at alle skal få mulighet til å medvirke. For det andre
vil god barne- og ungdomsmedvirkning bidra til at bedre beslutninger blir tatt i mange
saker. For det tredje er ungdomsråd en svært viktig skoleringsarena for
samfunnsengasjert ungdom, og sterke ungdomsråd vil bidra til å engasjere flere.»
F3: Signert Teodor Bruu, talsperson (tittel)
Endre tittelen til: «Vi trenger sterke ungdomsråd!»
F4: Signert Margit Fausko, sentralstyret (tittel)
Endre tittelen til: «Styrk ungdomsrådene!»
F5: Signert Guri Barka Martins, generalsekretær (til prosessen)
Generalsekretær får mandat til å vurdere om vi skal fremme resolusjonen til Barne- og
ungdomstinget til LNU.
F6: Signert Margit Fausko (til saksgangen)
Sentralstyret innstiller på uttalelsen til landsstyret.
Votering
Antall stemmeberettigede: 10
For Mot Avholdende
F2
10
0
0
F3
4
F4
F6
F5

F4
5

Avholdende
1

For
9
9
10

Mot
1
0
0

Resultat
Vedtatt

Resultat
F4 videre

Avholdende
0
1
0

Resultat
Vedtatt
Vedtatt
Vedtatt

Møtet heves kl 21:11
Deretter møtekritikk
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Oslo, 22. februar 2019
Miriam Langmoen,
Sentralstyremedlem
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