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SAKSPAPIRER TIL SST-12-19 
Møtedato: 8. august 2019 
Møtested: UngOrg sitt møtelokale 
Møtetid: 18:00-20:00 

Saksliste 
114 Godkjenning av innkalling 

115 Valg av ordstyrer og referent 
Innstilling: Andreas Moksnes, ordstyrer 

Sebastian Nygård, referent 

116 E-postvedtak siden sist møte  O 
v/ Guri Barka Martins, generalsekretær 

117 Orienteringsrunde O 
Hva har du jobbet med siden sist møte? 
Hvilke eksterne aktører har du hatt politisk kontakt med? 
Talspersoner: Hva skjer i De Grønne (SST og på Stortinget)? 
Internasjonal kontakt: Hvilke prosjekter jobber IU med? 

118 Status fylkeslag  O 
v/ Saida Tufa, fylkessekretær 

119 Evaluering av sommerleir D 
v/ Miriam Langmoen, sentralstyremedlem 

120 Plan for skolevalget D 
v/ Saida Tufa og Guri Barka Martins, fylkessekretær og generalsekretær 

Til Sentralstyret 
Kopi Landsstyret 
Dato 7. august 2019
Fra Guri Barka Martins, generalsekretær 
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Deretter møtekritikk 
 
O er orienteringssaker 
D er debattsaker 
V er vedtakssaker 
 
 
 
Guri Barka Martins, 
Generalsekretær 
 
Oslo, 7. august 2019 
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Til  Sentralstyret 
Kopi  Landsstyret 
Fra  Miriam Langmoen, sentralstyremedlem 
Dato  07.08.19 
Saksnr.  SST-12-19-119 
 
 
 

Evaluering av sommerleir 
 
Bakgrunn 
Saksframlegger skal skrive en rapport om årets sommerleir med anbefalinger for 
sommerleir neste år. Denne rapporten baseres på innspill fra deltakerne (gjennom 
skjemaet sendt ut etter leiren) og innspill fra sentralstyret.  
 
Drøfting 
Saksframlegger ønsker at alle tenker gjennom følgende punkter før møtet og er 
forberedte på å gi innspill. Vi kommer til å gå gjennom listen punktvis der alle som vil 
kan gi innspill. 
 

• Program og innledere: Hva funket, hva funket ikke? Hvordan kan vi unngå at 
innledere avlyser, eller ha back-up-planer for å håndtere det? Bør vi begynne å 
booke store navn (jf. Thunberg, Erna) allerede på høsten? 
 

• Mat: Hvordan var maten vi fikk servert av skolen? Hvordan var vegan-utvalget? 
Hvordan kan vi unngå at veganmaten på mandag / tidlig tirsdag alltid blir et 
problem? Hvilken mat bør vi be kjøkkenet lage igjen? Hva funket / funket ikke 
av kveldsmaten og snacksen? 
 

• Buss: Hva kan vi gjøre for å unngå den årlige busskrisen? :( 
 

• Rammer: Vil vi fortsatt være på Risøya? Vil vi fortsatt ha leir sent i juli / tidlig i 
august? 
 

• Sosiale aktiviteter: Hva funket / funket ikke av kveldsaktivitetene, siestaene, 
fritiden? Hvordan kan vi gjøre ting oversiktlig for deltakerne? Bør SST fortsatt 
være hovedansvarlige for alle aktivitetene eller vurdere å delegere dette til 
andre? 
 

• Trivsel, inkludering og fellesskap: I hvor stor grad fikk vi / får vi folk til å trives 
og føle seg inkludert? Hvordan finner vi balansen mellom internhumor og Linje 1, 
og å få med de nye? Hvordan passer vi på de som mistrives? Fungerte ESA-
ordningen / hva kan gjøre den bedre? 
 

• Informasjonsflyt og kommunikasjon: I hvilken grad fungerte kommunikasjonen 
sentralstyret i mellom? I hvilken grad fungerte kommunikasjonen med 
deltakerne, før og under leiren? Hvordan kan vi kommunisere for eksempel 
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endringer i programmet til deltakerne på en enkel og oversiktlig måte? 
 

• Sommerleir som skoleringsarena: I hvilken grad er sommerleir en effektiv 
skoleringsarena for hhv nybegynnere, folk som har vært med en stund og 
veteraner? Hva kan eventuelt bli bedre? 
 

• Demografi: Sommerleir har veldig mange jenter og en tung overvekt av folk født 
1999-2002. Hvordan kan vi utvide dette? Hvordan kan vi få GU-medlemmer i 
20-årene til å bli med på sommerleir (hvis dette er noe vi ønsker)? Hva slags 
program bør vi i så fall ha? 
 

• Organisering: Sentralstyret gjør alt på sommerleir. Saksframlegger mener at 
systemet vi har i dag ikke er dimensjonert for en leir med >100 deltakere, og at 
vi må omstrukturere dersom vi fortsatt ønsker å øke størrelsen. Et forslag er å ha 
frivillige, for eksempel til jobben som teknisk ansvarlig, som sjåfør, til å fikse 
snacks / kaffe / kveldsmat etc. Er det andre ting frivillige kan bidra til (siesta-
aktiviteter? Badevakter? ESA?)? Er det andre innspill til hvordan ting kan 
organiseres på en ny måte? (Ansette noen i en liten prosjektstilling, be 
fylkeslederne om å hjelpe til, +++) 
 

• Hva som ikke har blitt nevnt ennå funka dårlig / må bli bedre? 
 

• Hva som ikke har blitt nevnt ennå funka skikkelig bra? 
 
 
Saksbehandlers konklusjon 
Saksframlegger håper på masse gode innspill og en helt sjuk sommerleir 2020. 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Miriam Langmoen, 
Sommerleirhøvding 
 
Oslo, 4. august 2019 
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Til  Sentralstyret 
Kopi  Landsstyret 
Fra  Guri Barka Martins 
Dato  07.08.19 
Saksnr.  SST-12-19-120 
 
 

Plan for skolevalget 
 
Målet med denne saken 
At alle i sentralstyret skal være innforstått med hvor de skal være og hva de skal gjøre til 
enhver tid i skolevalgkampen (med forbehold om mindre endringer), og ev at vi skal 
oppdage at det som er satt opp f.eks ikke passer for noen. 
 
 
Forberedelser 
Alle må inn og se over planene som ligger i arkene «alle skoler» og «hvor er SST». Noter 
deg hva som er foreslått og om det passer for deg eller ikke. Vi går raskt gjennom det på 
møtet, så man rekker ikke å sette seg inn i det der og da. 
 
Dette finner du her. 
 
 
Annen viktig informasjon 

1. Ved reiser på over 24 timer får man dekket inntil 200kr per døgn i kost. Fylles ut i 
vanlig reiserefusjonsskjema med kvitteringer. 

2. Alle i SST får en valgfri t-skjorte – snakk med Guri før skolevalgkampen 
begynner! 

3. Saida bistår med bestillinger av reise og overnatting – målet er at man skal slippe 
å legge ut for eller planlegge særlig mye selv. 

4. Vi skal vinne det skolevalget, da <3 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Guri Barka Martins og Saida Tufa, 
General- og fylkessekretær 
 
Oslo, 7. august 2019 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KfRNFZqdHm-KwSqXMWtfoIthL4tiHe7GZRydawuLxNo/edit#gid=1031494265

