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Møtedato: 21. mai 2019 

Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19B 

Møtetid: 18:00-21:00 

 

Tilstede Hulda Holtvedt Talsperson  
Teodor Bruu Talsperson  
Guri Barka Martins Generalsekretær  
Rauand Ismail Sentralstyremedlem 

 Nora Heyerdahl Sentralstyremedlem 

 Sebastian Teigen Nygård Sentralstyremedlem 

 Elisabeth Udjus Sentralstyremedlem 

 Margit Fausko 

Miriam Langmoen 

Andreas Moksnes  

Nora Heyerdahl 

Sentralstyremedlem 

Sentralstyremedlem 

Sentralstyremedlem  

Sentralstyremedlem 

   

   

Frafall Tobias Stokkeland 

 

Sentralstyremedlem 

 

 

 

Saksliste 
Møtet starter kl. 18:00 

 

105 Godkjenning av innkalling  
Innkallingen godkjennes 

 

106 Valg av ordstyrer og referent 
Nora Heyerdahl og Rauand Ismail blir valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.  

 

107 E-postvedtak siden sist møte 
Guri orienterer 

 

108 Orienteringsrunde 
Alle orienterer om sitt virke siden sist møte. 

 

Til Sentralstyret 

Kopi Landsstyret 

Dato 21. mai 2019 

Fra Rauand Ismail, sentralstyremedlem. 
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109 Status fylkeslag 
Michelle innleder. 

 

097     Politisk uttalelse: stans norsk import av ødelagt regnskog (v)  
Andreas innleder.  

Forslag til vedtak (vedtak i rosa) 

 

F2: (nytt punkt) «Sørge for at soya og palmeolje ikke blir erstattet av andre, miljøskadelige 

importvarer.» 

 

F3: (endring av kulepunkt 1) «Umiddelbart innføre soyatoll og avvikle import av soya til hav- 

og landbruket innen 2025.» 

 

F4: (endring av kulepunkt 1) «Avvikle norsk import av soyafôr til hav- og landbruket innen 

2025 

 

F5: (endring av kulepunkt 2) «Ikke tillate bruk av palmeolje i norske produkter fra 2023.» 

 

F6: stryke «Satse på bærekraftig biodrivstoff basert på alger og avfall i form av biomasse» 

 

F7: (endring av kulepunkt 1) «Umiddelbart innføre soyatoll og avvikle import av soya til hav- 

og landbruket innen 2023» 

 

F8: (endring av brødtekst) «I stedet vil vi ha storsatsing på produksjon av bærekraftig fôr og 

biodrivstoff basert på norske ressurser som trær og alger, men også disse industriene må 

skje innenfor naturens tålegrenser. Vi må redusere proteinfôrbehovet ved å redusere den 

animalske produksjonen generelt, og å satse på husdyr som har spist gress heller enn 

kraftfôr.» 

 

F9: (endring av kulepunkt 4) «Satse på bærekraftig biodrivstoff basert på biomasse i form av 

avfall fra industri og husstander.» 

 

F1: Den politiske uttalelsen «Stans norsk import av ødelagt regnskog!» innstilles til LS slik 

den foreligger. 

 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 10 
 For Mot Avholdende Resultat 

F2 10 0 0 Vedtatt 

F3 6 4 0 Vedtatt 

   F4        2            8              0                               Vedtatt 

   F5        8            2              0                               Vedtatt 

   F6        3            7              0                               Falt                 

   F7        4            6              0                               Falt 

   F8        8            2              0                               Vedtatt 

   F9        7            3              0                               Vedtatt 

   F1     10            0              0                               Vedtatt 
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103     Organisering av Grønn Ungdoms landsstyre 
Sebastian innleder.  

 

112     Politisk uttalelse: Avdekk unødig lidelse med 

dyrevelferdsmerking! 
Elisabeth innleder. 

Forslag til vedtak (vedtak i rosa)  

 

 

F3: (tilleggforslag): "statlig" mellom «et» og «dyrevelferdsmerke».  

 

F4: (endring av kulepunkt 3) «Dyrevelferdsmerket skal være gradert, der den laveste 

kategorien betyr at velferdskravene ikke er oppfylt, nivå to betyr at grunnleggende 

velferdskrav er oppfylt, og nivå tre betyr at velferdskravene er overoppfylt eller produktet 

følger strengere krav enn det merkeordningen krever. En egen merking gis til produkter der 

ingen dyr har blitt berørt i produksjonen.» 

 

F1: Resolusjonen «Avdekk unødig lidelse med dyrevelferdsmerking!» innstilles på til LS slik 

den foreligger. 

 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 10 
 For Mot Avholdende Resultat 

F3 9 0 1 Falt 

   F4        10         0              0                               Vedtatt 

   F1        10         0              0                               Vedtatt 

 

 

111     Politisk uttalelse: Vern om velferdsstaten, kutt i 

sykelønnsordningen! (v)  
Teodor innleder.  

 

Forslag til vedtak (vedtak i rosa) 

 

F2: Stryke «Sykelønnen bør bli redusert til 80% kompensasjonsgrad.» 

 

F3: (endring av kulepunkt 2): «Det bør innføres én karensdag.» 

 

F4: (endring av kulepunkt 1): «Sykelønnen ved egenmelding (korttidssykemelding) bør bli 

redusert til 80% kompensasjonsgrad.» 

 

F6: (endring av kulepunk 1): «Sykelønnen bør bli redusert til 80% kompensasjonsgrad ved 

de første fem dagene med sykefravær hvert år.»  

 

F7: (endring av kulepunkt 3): «Sykelønnskompensasjonen skal uansett ikke være lavere enn 

en fastsatt grense, som skal sikre at lavtlønnede ikke blir rammet.» 
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F8: (endre kulepunkt 3): «Sykelønnskompensasjonen skal ikke være lavere enn en fastsatt 

grense som skal sikre at alle har et livsgrunnlag.» 

 

F1: Den politiske uttalelsen «Vern om velferdsstaten, kutt i sykelønna!» innstilles på til LS 

slik den foreligger. 

 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 10 
 For Mot Avholdende Resultat 

F2 3 7 0 Vedtatt 

F3 0 10 0 Falt 

F4 4 6 0 Falt 

F6 6 4 0 Falt 

F7 8 2 0 Falt 

F1 2 8 0 Falt 

 
 

 
     

110    Politisk uttalelse: Bærekraftig hytteliv! (v) 
Margit innleder.  

Forslag til vedtak (vedtak i rosa)  

 

F2: (nytt kulepunkt)  «Jobbe for å redusere inngrep i naturen ved bygging av vei og annen 

infrastruktur rundt allerede bygde fritidsboliger og resortområder.» 

 

F3: Stryke første leddsetning i kulepunkt 4.  

. 

 

F1: Resolusjonen «Bærekraftig hytteliv» innstilles på til LS slik den foreligger. 

 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 10 
 For Mot Avholdende Resultat 

   F2        10            0              0                              Vedtatt 

   F3 5 4 1                Vedtatt    

   F1 10 0 0                Vedtatt   

 

113     Politisk uttalelse: Forby kjøttreklame!   
Elisabeth innleder.  

Forslag til vedtak (vedtak i rosa)  

 

F2: (endring av tittel) «Ingen reklameplass til kjøtt!» 

 

F3: (Endring av brødtekst) «Endre siste avsnitt i brødteksten til: Det brukes i Norge over tre 

ganger så mye penger på markedsføring av kjøtt, som det brukes på markedsføring av frukt 

og grønt. Forbrukerne oppgir selv at de ønsker å handle mer bærekraftig, men den stadig 
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mer aggressive reklamen påvirker forbrukervalg i feil retning. Norske kommuner leier i dag 

ut store mengder reklameplass. Grønn Ungdom mener at kommunene også må ta et aktivt 

ansvar for å redusere andelen kjøttreklame forbrukere ser i det offentlige rom.» 

 

F4: (endring av kulepunkt 1) «jobbe for at kommunene ikke lenger leier ut reklameplass til 

kjøttprodukter.» 

 

F5: (endring av kulepunkt 1) «Innføre et nasjonalt forbud mot kjøttreklame, unntatt for de 

kjøttprodukter som overoppfyller dyrevelferdskriterier.» 

 

F6: (endring av kulepunkt 1) «Innføre et nasjonalt forbud mot kjøttreklame produsert med 

dårlig dyrevelferd.»  

 

F7: (endring av kulepunkt 1) «Innføre forbud mot kjøttreklame i dagligvarekjeder og i 

riksdekkende media.» 

 

F1: Resolusjonen «Forby kjøttreklame!» innstilles til landsstyret slik det foreligger.  

 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 10 
 For Mot Avholdende Resultat 

F6 1 9 0 Falt 

F5 9 1 0 Vedtatt 

   F7        3            7              0                               Falt 

   F1        6            3              1                               Vedtatt 

 

 

 

Møtet heves kl 20:32 

 

 

Deretter møtekritikk 

 

 

 

Oslo, 21. mai 2019 

 

Rauand ismail, 

Sentralstyremedlem. 


