Til
Kopi
Dato
Fra

Sentralstyret
Landsstyret
13. mai 2019
Guri Barka Martins, generalsekretær

REFERAT FRA SST-9-19
Møtedato: 9. mai 2019
Møtested: Hausmannsgate 19
Møtetid: 17:00-21:00
Tilstede

Hulda Holtvedt
Teodor Bruu
Guri Barka Martins
Rauand Ismail
Tobias Stokkeland
Sebastian Teigen Nygård
Miriam Langmoen
Nora Heyerdahl
Andreas Moksnes
Margit Fausko

Talsperson
Talsperson
Generalsekretær
Sentralstyremedlem
Sentralstyremedlem
Sentralstyremedlem
Sentralstyremedlem
Internasjonal kontakt
Sentralstyremedlem
Sentralstyremedlem

Frafall

Elisabeth Udjus

Sentralstyremedlem

Saksliste

Møtet åpnes kl 17:05

089 Godkjenning av innkalling
Innkallingen godkjennes

090 Valg av ordstyrer og referent

Teodor Bruu og Guri Barka Martins velges til henholdsvis ordstyrer og referent.

091 E-postvedtak siden sist møte

Guri orienterer, ingen e-postvedtak siden sist møte.
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092 Orientereringsrunde

Alle orienterer om sitt virke siden sist møte.

093 Status fylkeslag

Michelle orienterer om sitt arbeid og hvordan det går med fylkeslagene.

094 Økonomisk beretning

Guri orienterer om Grønn Ungdom økonomi pr. 30.04.2019

095 Revidering av budsjett for 2019
Guri innleder.

Spørsmål, debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)
F1: Innstilling
Sentralstyret innstiller på budsjettrevisjonen slik den foreligger.
Votering
Antall stemmeberettigede: 10
For Mot Avholdende
F1
10
0
0

Resultat
Vedtatt

099 Politisk uttalelse: Verden trenger vindkraft
Teodor innleder.
Debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)
F1: Innstilling
Den politiske uttalelsen «Verden trenger vidkraft» vedtas slik den foreligger.
F2: Margit Fausko, sentralstyremedlem
Den politiske uttalelsen “Verden trenger vindkraft” vedtas ikke nå, og GU-delegatene
stemmer ikke i blokk under MDGLM.
F3: Margit Fausko, sentralstyremedlem (tittel)
Endre tittelen til «Sats på havbasert vindkraft».
F4: Margit Fausko, sentralstyremedlem (første kulepunkt)
Stryke: Verden og Norge trenger mer fornybar kraft og det bør derfor gis flere
konsesjoner til landbasert vindkraft.
F5: Margit Fausko, sentralstyremedlem (andre kulepunkt)
Endre til: Norge har gode forhold for vindkraftproduksjon, særlig i havet. Dette gir
Norge en viktig rolle som bidragsyter til mer fornybar kraft også utenfor våre
landegrenser.
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F6: Margit Fausko, sentralstyremedlem (første kulepunkt)
Endre til: Verden trenger mer fornybar kraft og det bør derfor satses kraftig på havvind.
F7: Margit Fausko, sentralstyremedlem (nytt kulepunkt)
Norge må både nasjonalt og internasjonalt være en pådriver for energisparing og
energieffektivisering.
F8: Margit Fausko, sentralstyremedlem (nytt kulepunkt)
Nasjonal ramme for vindkraft må nedskalere byggeplanene i intakte naturområder,
villreinområder og i nære soner rundt verneområder.
F9: Miriam Langmoen, sentralstyremedlem (brødtekst)
Legge til nederst i brødteksten: Likevel kan vi ikke overse de store naturinngrepene
rundt utbygging av vindkraft på land, eller de negative konsekvensene disse har for
artsmangfold, naturbevaring og urfolks rettigheter.
F10: Miriam Langmoen, sentralstyremedlem (nytt kulepunkt)
Utbygging og planlegging av vindkraft i Norge må være underlagt et nasjonalt helhetlig
rammeverk, der viktige naturverdier, biologisk mangfold, landskapsvern og urfolks
rettigheter må veie særlig tungt.
F11: Guri Barka Martins (nytt forslag)
Sentralstyret bindes ikke av vedtaket i denne saken på MDGLM.
Votering
Antall stemmeberettigede: 10
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11

For
7
0
4
3
4
10
4
9
9
5

Mot
3
9
6
5
6
0
6
0
0
4

Avholdende
0
1
0
2
0
0
0
1
1
1

Resultat
Vedtatt
Falt mot F1
Falt
Falt
Falt
Falt
Vedtatt
Falt
Vedtatt
Vedtatt
Vedtatt

Sebastian Teigen Nygård, Miriam Langmoen, Margit Fausko og Guri Barka Martins tar
dissens på følgende punkt i uttalelsen «Verden trenger vindkraft»: «Verden og Norge trenger
mer fornybar kraft og det bør derfor gis flere konsesjoner til landbasert vindkraft.»
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098 Politisk Uttalelse: Bærekraftig cruisetrafikk langs
norskekysten
Andreas innleder.
Debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)
F1: Innstilling
Den politiske uttalelsen «Utslippsfri cruisetrafikk» innstilles til LS slik den foreligger.
F2: Andreas Moksnes, sentralstyremedlem (første kulepunkt)
Endre til: Forby cruiseturisme i norske havner inntil nullutslippsløsninger er på plass både
på skipene og i tilhørende infrastruktur.
F3: Andreas Moksnes, sentralstyremedlem (andre kulepunkt)
Endre til: Begrense antall anløp for utslippsfrie cruiseskip i norske havner for å redusere
påkjenningen for natur, infrastruktur og lokalsamfunn. Dette skal gjøres i samarbeid
med kommunene.
F4: Andreas Moksnes, sentralstyremedlem (nytt kulepunkt)
Åpne for at kommunene kan innføre turistskatt og/eller avgifter på cruiseturismen.
F5: Andreas Moksnes, sentralstyremedlem (tittel)
Endre tittel til: Cruiseskipene må ha nullutslipp eller holde seg unna norske farvann!
F6: Rauand Ismail, sentralstyremedlem (første kulepunkt)
Endre til: Vil avvikle den fossile cruisetrafikken i Norge.
F7: Rauand Ismail, sentralstyremedlem (tittel)
Endre tittel til: Vi vil avvikle cruisetrafikken
F8: Rauand Ismail, sentralstyremedlem (nytt kulepunkt)
Vil stille krav om nullutslipp ved alle nye anbud for rutegående ferger og hurtigbåter.
F9: Rauand Ismail, sentralstyremedlem (brødtekst)
Endre andre avsnitt til: Grønn Ungdom vil avvikle den fossile cruisetrafikken i Norge, og
legge til rette for mer rekreasjon og byutvikling langs havnene i norske kommuner.
F10: Andreas Moksnes, sentralstyremedlem (brødtekst)
Endre andre avsnitt til: Grønn Ungdom vil at all cruisetrafikk i norske farvann skal ha
nullutslipp, og begrense antall cruiseanløp i norske havner gjennom tydelige nasjonale
rammer med mulighet for lokal instrammelse. Vi ønsker også å innføre en
turistskatt/avgift og åpne for et forbud mot cruisetrafikk dersom bransjen ikke er villig
til å utvikle seg i en grønnere retning raskt nok.
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Votering
Antall stemmeberettigede: 9
F9
6

F10 Avh Resultat
1
2 F9 vedtatt

F2
7

F6 Avh Realitetsvotering Resultat
2
0
9 for, 0 mot
F2 vedtatt

F5
5

F7 Avh Resultat
3
1 F5 vedtatt

F3
F4
F8
F1

For
6
7
8
8

Mot
0
1
1
1

Avholdende
3
1
0
0

Resultat
Vedtatt
Vedtatt
Vedtatt
Vedtatt

100 Politisk uttalelse: Generalstreik for klimaet!
Hulda innleder.
Debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)
F1: Innstilling
Den politiske uttalelsen «Generalstreik for klimaet» vedtas slik den foreligger.
F2: Miriam Langmoen, sentralstyremedlem (siste setning)
Endre siste setning til: Grønn Ungdom ber derfor fagbevegelsen om å tilslutte seg
skolestreikernes krav og erklære én dags generalstreik for klimaet.
F3: Miriam Langmoen, sentralstyremedlem (siste setning)
Endre "ber derfor fagbevegelsen om" til "oppfordrer derfor fagbevegelsen til".
F4: Miriam Langmoen, sentralstyremedlem (andre avsnitt)
Legge til i andre avsnitt: Klimaendringer er også den største trusselen mot norske
arbeidsplasser i dag. Norske politikere begår et grovt svik mot norske arbeidere når de
ikke legger opp til en storskala satsing på grønne arbeidsplasser.
Votering
Antall stemmeberettigede: 9
For Mot Avholdende
F1
9
0
0
F2
5
4
0
F3
8
1
0
F4
9
0
0

Resultat
Vedtatt
Vedtatt
Vedtatt
Vedtatt
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101 Politisk uttalelse: Høyere utdanning må være
systemkritisk
Tobias innleder.
Debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)
F1: Innstilling
Den politiske uttalelsen «Høyere utdanning må være systemkritisk» innstilles på til
landsstyret slik den foreligger.
F2: Tobias Stokkeland, sentralstyremedlem (tittel)
Endre til: «Høyere utdanning må utdanne radikale aktivister»
F3: Guri Barka Martins, generalsekretær (fjerde og femte kulepunkt)
Stryke fjerde og femte kulepunkt.
F4: Rauand Ismail, sentralstyremedlem (tredje kulepunkt)
Stryke tredje kulepunkt
F5: Guri Barka Martins, generalsekretær (tredje kulepunkt)
Stryke siste setning i tredje kulepunkt.
F6: Sebastian Nygård, sentralstyremedlem (nytt forslag)
Grønn Ungdom oversender resolusjonen til Grønne Studenter som innspill til deres
politikk.
F7: Miriam Langmoen, sentralstyremedlem (første kulepunkt)
Endre til: At alle relevante fag, derunder økonomi, psykologi, statsvitenskap,
ingeniørutdannelser og annet inkluderer diskurs rundt bærekraft (som for eksempel
zero-growth, degrowth, økologisk etikk eller økopsykologi) allerede på bachelornivå.
F8: Miriam Langmoen, sentralstyremedlem (nytt kulepunkt)
Legge til nytt kulepunkt: At statlig eide universiteter og høyskoler ikke skal akseptere
sponsing eller forskningsfinansiering fra selskaper som bryter med grunnleggende etiske
prinsipper, derunder oljelobbyen og våpenindustrien. Det skal nedsettes et etikkråd ved
hver institusjon for å gjennomgå disse avgjørelsene.
Votering
Antall stemmeberettigede: 9
For Mot Avholdende
F1
9
0
0
F2
0
9
0
F3
8
0
1
F4
2
6
1
F5
8
1
0
F6
9
0
0
F7
9
0
0
F8
9
0
0

Resultat
Vedtatt
Falt
Vedtatt
Falt
Vedtatt
Vedtatt
Vedtatt
Vedtatt
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135 Politisk uttalelse: Et mer rettferdig opptak til høyere
utdanning!
Tobias innleder.
Debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)
F1: Innstilling
Den politiske uttalelsen «Et mer rettferdig opptak til høyere utdanning» innstilles til
LS slik den foreligger.
F2: Tobias Stokkeland, sentralstyremedlem (brødtekst)
Endre hele brødteksten til: Inntak til høyere utdanning i Norge er for ensporet. I dagens
opptakssystem er så og si den eneste variabelen som bestemmer hvilke studier eleven
kommer inn på (så lenge man har tatt enkelte fag) karaktersnitt og en håndfull
ekstrapoeng som vektes likt, uansett hvilket studium man søker på. Vi mener dette ikke
tar hensyn til det faktum at ulike studier krever ulik kompetanse, og at en søkers
kompetanse kan være mer enn bare ett snitt. En høy karakter i matte er mer relevant for
et ingeniørstudium enn det er for statsvitenskap, og hva en elev har drevet med utenom
skole kan og indikere for en høyskole/universitet hvem de mest skikkede elevene er.
Derfor mener vi Norge burde gå vekk fra dagens ordning, og heller innføre ett tredelt
opptak til høyere utdanning.
F3: Tobias Stokkeland, sentralstyremedlem (brødtekst)
Det er på tide at Norge endrer det ensidige fokuset på karraktersnitt gjennom samordna
opptak slik vi kjenner den idag, til en ordning der det er karakterene som er mest
relevante i det aktuelle studie vektlegges tyngre enn mindre relevante karakterer. I
dagens system går universiteter glipp av elever med sterkere potensial innenfor studiet
de søker enn karraktersnittet viser, der mindre relevante karakterer har dratt eleven
ned. For å forberede elever for yrker som krever spisskompetanse, bør vi innføre ulik
vekting av karakterer til høyere utdanning som setter færre kjepper i hjulene for elever
med akkurat den spisskompetansen.
F4: Tobias Stokkeland, sentralstyremedlem (hele uttalelsen)
Endre ordet "helhetlig" til "desentralisert" gjennomgående.
F5: Guri Barka Martins, generalsekretær (nytt forslag)
Tobias og skolepolitisk utvalg får mandat til å endre brødteksten i resolusjonen om
nødvendig.
Uttalelsen hadde flere ulike alternativer. Sentralstyret stemte bare over innstillingen og
alternativ 4a, hvorav instillingen ble vedtatt. Alle alternativene oversendes til LS.
Votering
Antall stemmeberettigede: 9
For Mot Avholdende
F1
7
1
1
F4
5
2
2
F5
9
0
0

Resultat
Vedtatt
Vedtatt
Vedtatt
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Møtet heves kl 21:15
Deretter møtekritikk

Oslo, 13. mai 2018
Guri Barka Martins,
Generalsekretær
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