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Til Landsstyret 
Kopi MDGs sentralstyre 
Dato 28. januar 2020   
Fra Miriam Staffansdotter Langmoen, referent 
 

REFERAT FRA GULS-3-19 

Møtedato: 25.-27. oktober 2019 

Møtested: Haraldsheim Vandrerhjem, Haraldsheimveien 4, Oslo 

Møtetid: Fredag 25. oktober kl. 17:30-18:30, lørdag 26. oktober kl. 09:30-18:30 og 

søndag 27. oktober kl. 09:30-15:30 

 

Tilstede: Rav Brithsønn Seime (fra 
lørdag) 

Agder Delegat 

 Nina Amin Kadir Akershus Delegat 
 Ellen Mangen Akershus Observatør 
 Even Jacobsen Buskerud Delegat 
 Kaja Thoresen Buskerud Observatør 
 Steinar Ørstenvik Møre og Romsdal Delegat 
 Danielle Johanna Hansen (fra 

lørdag) 
Nordland Delegat 

 Nora Selnæs Oslo Delegat 
 Agnes Svelland Oslo Observatør 
 Vårin Sinnes (fra lørdag) Rogaland Delegat 
 Marie Aadnesen Tjelta (fra 

lørdag) 
Rogaland Observatør 

 Victoria Sundt Garder Troms og Finnmark Delegat 
 Norunn Krokeide Trøndelag Delegat 
 Ola Vollan Trøndelag Observatør 
 Daniela De La Garza Vestfold og Telemark Delegat 
 Othilie Kirsten Helene 

Paulsson 
Vestfold og Telemark Observatør 

 Sigrid Fiolett Aanestad 
Moltumyr 

Vestland Delegat 

 Oskar Rudsengen Vestland Observatør 
 Hulda Holtvedt (fra lørdag) Talsperson Delegat 
 Teodor Nordenstrøm Bruu Talsperson Delegat 
 Guri Barka Martins  Generalsekretær Referent  
 Adrian Leander Skagen Kontrollkomiteen Observatør 
 Christine Bangum (lørdag)  Ordstyrer 
 Ola Eian (søndag)  Ordstyrer 
 Miriam Staffansdotter 

Langmoen  
Sentralstyremedlem Referent  

 Nora Jungeilges Heyerdahl Internasjonal kontakt Observatør 
 Tobias Oftedal Stokkeland Sentralstyremedlem Observatør 
 Sebastian Teigen Nygård Sentralstyremedlem Observatør 
 Elisabeth Garlie Udjus Sentralstyremedlem Observatør 
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 Andreas Moksnes Sentralstyremedlem Observatør 
 Rauand Ismail Sentralstyremedlem Observatør 
 Margit Fausko Sentralstyremedlem Observatør 
    
Frafall  Innlandet Delegat 
  Østfold Delegat 
 

 

Saksliste 
Møtet åpnes av generalsekretær kl. 16:30 på Haraldsheim Vandrerhjem. 
Stemmeberettigede i alle voteringer: 13 
 
 

01 Valg av ordstyrer og referent 
Christine Bangum og Ola Eian velges til ordstyrer henholdsvis fredag-lørdag og søndag. 
Guri Barka Martins velges til referent. 
 
Miriam Staffansdotter Langmoen suppleres senere inn som referent. 
 

02 Godkjenning av innkalling 
Innkallingen godkjennes. 
 

03  Godkjenning av møteregler 
Møtereglene godkjennes.  
 

04 Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden godkjennes. 
 

05 Valg av redaksjonskomité 
Sebastian Teigen Nygård og Tobias Oftedal Stokkeland velges til redaksjonskomiteen. 
 

06 Sentralstyrets beretning  
Teodor Nordenstrøm Bruu orienterer. 
 

07 Økonomisk beretning  
Guri Barka Martins orienterer. 
 

08 Internasjonalt utvalgs beretning  
Nora Jungeilges Heyerdahl orienterer. 
 

09 Kontrollkomiteens beretning  
Adrian Leander Skagen orienterer. 
 

10 Fylkenes runde  
Fylkene orienterer. 
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11 Beretnings debatt 
Debatt 
 

13 Arbeidsplan 2020  
Guri Barka Martins innleder. 
 
Debatt 
 
Forslag til vedtak (vedtak i rosa) 
F1: Innstilling 
Landsstyret innstiller på arbeidsplanen for 2020 slik den foreligger og oversender den til 
Grønn Ungdoms landsmøte 2019. 
 
F2: Signert Norunn Krokeide, Trøndelag (punkt 3 — politikkutvikling) 
Endre til: «Videreføre det politiske utvalget for klima og miljø, og opprette et eget politisk 
utvalg for naturvern.» 
 
F3: Signert Nora Selnæs, Oslo (linje 284) 
Sommerleir strykes som et eget punkt og legges inn under medlemspleie. 
 
F4: Signert Nora Selnæs, Oslo (linje 280) 
Flytte punkt 8 om stortingsvalget i 2021 opp til punkt 5 på prioriteringslista, og dermed 
flytte de nåværende punktene 5-7 ett hakk ned. 
 
F5: Signert Nora Selnæs, Oslo (linje 276) 
Flytte punktet om ekstern kommunikasjon til punkt 3 og flytte ned politikkutvikling til 
punkt 4. De påfølgende punktene blir flyttet ett hakk ned. 
 
F6: Signert Teodor Bruu, talsperson (linje 274 — politikkutvikling) 
Endre fra «politisk utvalg for likestillings-, helse- og sosialpolitikk» til «politisk utvalg for 
likestilling og velferd». 
 
F7: Signert Teodor Bruu, talsperson (linje 322) 
Legge til: «De skal arrangere landsstyremøter og landsmøte.» 
 
F8: Signert Margit Fausko, sentralstyret (linje 280 — skolering) 
Endre til: «Grønn Ungdom skal møte skoleringsbehovet i organisasjonen etter beste 
evne, både for gamle og nye medlemmer. I tillegg skal fylkes- og lokallagsstyrer, samt 
unge folkevalgte, få relevant organisatorisk skolering.» 
 
 

14 Budsjett 2020  
Guri Barka Martins innleder. 
 
Debatt 
 
Forslag til vedtak (vedtak i rosa) 
F1: Innstilling 
Landsstyret innstiller på forslaget til budsjett for 2020 slik det foreligger. 
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F2: Signert Sigrid Fiolett Aanestad Moltumyr, Vestland (linje 399) 
Endre fylkeslagenes bidrag til Grønn Ungdom nasjonalt fra 70% av stemmestøtten til 
50% av stemmestøtten. 
 
F3: Signert Teodor Bruu, talsperson (lønn ansatte) 
Flytte 5 000 fra «Sentralstyret», 5 000 fra «Skoleringer», 5 000 fra «Landsstyret», 5 000 
fra «Landsmøte» og 10 000  fra «Sommerleir» til posten «Lønn ansatte». 
 
F4: Signert Nora Selnæs, Oslo (budsjettposten «Tilskudd fra fylkeslag») 
Legge til følgende kommentar: «Ingen fylkeslag skal sitte igjen med mindre enn 30 000 
kroner etter at de har gitt penger til sentralleddet.» Generalsekretær skal utarbeide et 
nytt helhetlig budsjettforslag i tråd med dette. 
 
F5: Signert Sebastian Teigen Nygård, sentralstyret (linje 399) 
Endre fylkeslagenes bidrag til Grønn Ungdom nasjonalt fra 70% av stemmestøtten til 
60% av stemmestøtten. 
 
F6: Signert Oskar Rudsengen, Vestland (linje 397) 
Legge til en halvtårsrevidering av innbetalingen fra fylkesstyrene i det første året av 
ordningen med mulighet for tilbakebetaling til fylkene basert på hvordan denne 
ordningen går.  
 
F7: Signert Guri Barka Martins, generalsekretær (note på inntektsposten «Tilskudd fra 
fylkeslag») 
Endre til: «70% av stemmestøtten fylkeslagene får totalt, hvorav ingen fylkeslag skal sitte 
igjen med mindre enn 30 000 kroner av egen stemmestøtte etter at de har gitt penger til 
sentralleddet.»  
 
 

22.3 Politisk uttalelse: Avdekk unødig lidelse med 
dyrevelferdsmerking 
Elisabeth Garlie Udjus innleder. 
 
Debatt 
 
Forslag til vedtak (vedtak i rosa) 
F1: Innstilling 
Den politiske uttalelsen «Avdekk unødig lidelse med dyrevelferdsmerking» vedtas slik 
den foreligger.  
 
F2: Signert Sigrid Fiolett Aanestad Moltumyr, Vestland (nytt kulepunkt) 
Legge til kulepunktet: «Mattilsynet skal ha jevnlige kontroller, både varsla og spontane.»  
 
F3: Signert Nora Selnæs, Oslo (linjenummer 1598-1602) 
Endre til: «Dyrevelferdsmerket skal være gradert, der den laveste kategorien betyr at 
grunnleggende velferdskrav er oppfylt, og nivå to 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.»  
 
F4: Signert Nina Amin Kadir, Akershus (kulepunkt 3) 
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Endre til: «Dyrevelferdsmerket skal være gradert, der den laveste kategorien betyr at 
grunnleggende velferdskrav er oppfylt eller at produktet ikke har gitt informasjon om 
deres dyrehold, 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.»  
 
F5: Signert Steinar Ørstenvik, Møre og Romsdal (linjenummer 1603) 
Legge til: «Dyrevelferdsmerket skal vise når forrige sjekk av produsenten var.»  
 
F6: Signert Sebastian Teigen Nygård, sentralstyret (kulepunkt 3) 
Endre til: «Dyrevelferdsmerket skal være gradert, der den laveste kategorien betyr at 
produsenten ikke har gitt informasjon om deres dyrehold, 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.»  
 
 

22.5 Politisk uttalelse: Stans importen av ødelagt regnskog 
Andreas Moksnes innleder. 
 
Debatt 
 
Forslag til vedtak (vedtak i rosa) 
F1: Innstilling 
Den politiske uttalelsen «Stans import av ødelagt regnskog!» vedtas slik den foreligger. 
 
F2: Signert Even Jacobsen, Buskerud (kulepunkt 1) 
Endre fra 2025 til 2023. 
 
F3: Signert Even Jacobsen, Buskerud (kulepunkt 3) 
Endre fra 2023 til 2021. 
 
F4: Signert Rav Seime, Agder (linjenummer 1898) 
Endre til: «Øke tollen på import av produkter fødd på soya, og forby import av soya til 
land- og havbruk og soya-fødde produkter innen 2025.»  
 
F5: Signert Nora Selnæs, Oslo (linjenummer 1902) 
Endre til: «Forby import av ethvert produkt eller råvare som er produsert som følge av 
eller som fører til regnskogshugging, som for eksempel palmeolje.»  
 
F6: Signert Andreas Moksnes, sentralstyret (kulepunkt 3) 
Endre punktet til: «Forby palmeolje i alle produkter som selges i Norge fra 2023.»  
 
F7: Signert Nora Selnæs, Oslo (linjenummer 1898-99) 
Endre til: «Umiddelbart innføre toll på soya til hav- og landbruk, og forby import av soya 
til hav- og landbruk innen 2025.»  
 
F8: Signert Nina Amin Kadir, Akershus (kulepunkt 1) 
Endre til: «Umiddelbart innføre soyatoll og forby import av soya til hav- og landbruket 
når alternativene er klare. Målet er at forbudet skal tre i kraft innen 2025.»  
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F9: Signert Teodor Bruu, talsperson (nytt kulepunkt) 
Legge til punktet: «Innføre en importkvote på kjøtt og fisk for enkeltpersoner tilsvarende 
dagens importkvoter for alkohol og tobakk. Kjøtt og fisk som ikke er basert på produkter 
fra ødelagt regnskog, og som er tydelig merket som dette, skal unntas importkvoten.»  
 
F10: Signert Teodor Bruu, talsperson (nytt kulepunkt) 
Legge til punktet: «Det skal kun gis nye driftskonsesjoner til oppdrettsanlegg som legger 
opp til ikke å være basert på import av soya fra ødelagt regnskog.»  
 
F11: Signert Steinar Ørstenvik, Møre og Romsdal (nytt kulepunkt) 
Legge til punktet: «Øremerke midler til SINTEF for forskning på alternative kilder for 
dyrefôr.»  
 
 

22.11Politisk uttalelse: En radikal, ny boligpolitikk 
Miriam Staffansdotter Langmoen innleder. 
 
Debatt 
 
Forslag til vedtak (vedtak i rosa) 
F1: Innstilling 
Den politiske uttalelsen «En radikal, ny boligpolitikk» vedtas slik den foreligger. 
 
F2 = F3: Signert Sigrid Fiolett Aanestad Moltumyr, Vestland og Even Jacobsen, 
Buskerud (kulepunkt 5) 
Stryke kulepunktet om å avvikle BSU-ordninga.  
 
F4: Signert Teodor Bruu, talsperson (nytt kulepunkt) 
Legge til punktet: «Det innføres et tak på hvor mange boliger man kan eie. Taket settes til 
to boliger.» 
 
F5: Signert Rav Seime, Agder (kulepunkt 5) 
Endre punktet til: «Omforme BSU-ordningen.» 
 
Kulepunkt 3, alternativ A: Sentralstyrets innstilling 
Heve det nasjonale taket for eiendomsskatt til 8 promille, med unntak for 
lavinntektshusholdninger. 
 
Kulepunkt 3, alternativ B: Alternativ innstilling 
Innføre en nasjonal boligskatt. 
 
Kulepunkt 3, alternativ C: Alternativ innstilling 
Fjerne det nasjonale taket for eiendomsskatt og på sikt innføre en nasjonal boligskatt. 
 
 

21 Orientering fra valgkomiteen 
Anne Sigrid Lindblad Stokke orienterer. 
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12 Godkjenning av regnskapet for 2018 
Guri Barka Martins innleder. 
 
Debatt 
 
Forslag til vedtak (vedtak i rosa) 
F1: Innstilling 
Landsstyret innstiller på at årsregnskapet for 2018 godkjennes. 
 
 

20 Dagsorden og møteregler til Grønn Ungdoms landsmøte 
2019 
 
Debatt 
 
Forslag til vedtak (vedtak i rosa) 
F1: Innstilling 
Landsstyret innstiller på dagsorden slik den foreligger. 
 
F2: Innstilling 
Landsstyret innstiller på møtereglene slik de foreligger. 
 
 

22.15Politisk uttalelse: Helvegetarisk kantine, NÅ! 
Nora Selnæs innleder. 
 
Debatt 
 
Forslag til vedtak (vedtak i rosa) 
F1: Innstilling 
Den politiske uttalelsen «Helvegetarisk kantine, NÅ!» vedtas slik den foreligger. 
 
F2: Innstilling 
Den politiske uttalelsen videresendes til Grønn Ungdom sitt landsmøte. 
 
F3: Signert Sigrid Fiolett Aanestad Moltumyr, Vestland (kulepunkt 4) 
Stryke kulepunktet om gratis vegetarisk skolemat. 
 
F4 = F15: Signert Sigrid Fiolett Aanestad Moltumyr, Vestland og Even Jacobsen, 
Buskerud (nytt kulepunkt) 
Legge til punktet: «Alle offentlige kantiner må ha et vegansk tilbud.» 
 
F5: Signert Rav Seime, Agder (nytt kulepunkt) 
Legge til punktet: «Det innføres en prisnedskriving på lokalproduserte og bærekraftige 
offentlige matinnkjøp.» 
 
F6: Signert Rav Seime, Agder (kulepunkt 1) 
Endre punktet til: «Alle offentlige kantiner skal ha redusert sitt kjøttforbruk med 50% 
innen 2021 og 100% innen 2023.» 
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F7: Signert Rav Seime, Agder (kulepunkt 2) 
Endre punktet til: «Alle offentlige kjøttinnkjøp skal være redusert med 50% innen 2021 
og 100% innen 2023, med unntak av noen rehabiliteringsinstitusjoner (som RASP - 
Regional seksjon for spiseforstyrrelser), eldrehjem og til spesielle måltider med særskilt 
kulturell betydning.» 
 
F8: Signert Rav Seime, Agder (nytt kulepunkt) 
Legge til punktet: «Gi subsidier til vegetariske matkurs og informasjonsmøter for 
offentlig ansatte kokker.» 
 
F9: Signert Norunn Krokeide, Trøndelag (helhetlig endringsforslag) 
Endre uttalelsen til: «Halvér offentlig kjøttforbruk 
 
Amazonas står i fare for å bli Sahara vol. 2, kloden koder og dyra lider. Det er på tide at 
det offentlige går foran. Kjøttproduksjon står for avskoging, store klimagassutslipp og vi 
vet også at landbruket i dag har langt fra god nok dyrevelferd. Derfor vil Grønn Ungdom 
at alle offentlige instanser skal kraftig redusere sitt kjøttforbruk. Det offentlige skal sette 
strenge bærekrafts- og dyrevelferdskrav til innkjøp av fisk og eventuelt kjøtt, og 
skolematen vi vil innføre i grunnskolen skal også være vegetarisk. Det er bra for folk, 
klima, det er bra for naturen og det er med på å endre folks vaner. 
 
Grønn Ungdom vil at: 
1. Alle offentlige kantiner skal kutte kjøttforbruket med 50% fra dagens nivå innen 2022. 
2. Mengden kjøtt i offentlige matinnkjøp skal kuttes med 50% innen 2022, med unntak av 
noen behandlings- og rehabiliteringsinstitusjoner (som sykehus eller RASP - Regional 
seksjon for spiseforstyrrelser), eldrehjem eller til spesielle måltider med særskilt kulturell 
betydning. 
3. Det offentlige skal stille strenge bærekrafts- og dyrevelferdskrav til innkjøp av fisk og 
kjøtt. 
4. Alle i grunnskolen skal få ett gratis vegetarmåltid om dagen.» 
 
F10: Signert Kaja Thoresen, Buskerud (nytt kulepunkt) 
Legge til punktet: «Alle offentlige kantiner skal ha høyt fokus på at maten de kjøper er 
økologisk.» 
 
F11: Signert Sigrid Fiolett Aanestad Moltumyr, Vestland (nytt kulepunkt) 
Legge til punktet: «Etterstrebe at 50% av skolematen skal være økologisk.» 
 
F12: Signert Margit Fausko, sentralstyret (tittelen) 
Endre tittelen til: «Bærekraftig kantine, nå!» 
 
F13: Signert Steinar Ørstenvik, Møre og Romsdal (kulepunkt 1) 
Endre punktet til: «Over halvparten av variasjonen i offentlige kantiner skal være 
vegetarisk og lokalprodusert.» 
 
F14: Signert Steinar Ørstenvik, Møre og Romsdal (nytt kulepunkt) 
Legge til punktet: «Gi videre prisdekking til offentlige kantiner for innkjøp av økologiske 
og bærekraftige produkter.» 
 
F16: Signert Steinar Ørstenvik, Møre og Romsdal (kulepunkt 1) 
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Endre punktet til: «Alle offentlige kantiner skal være vegetariske som hovedregel. Inntil 
to dager i uka kan kantinene likevel tilby kjøtt, forutsatt at det er norsk og kvalitetssikra 
med høy dyrevelferd og bærekraft, gjerne kortreist og økologisk.» 
 
F17: Signert Sigrid Fiolett Aanestad Moltumyr, Vestland (kulepunkt 1) 
Endre punktet til: «Kommunens kantiner burde etterstrebe å være veganske.» 
 
F18: Signert Nora Selnæs, Oslo (kulepunkt 1) 
Endre punktet til: «Alle offentlige kantiner i områder hvor næringslivet er sterkt avhengig 
av kjøtt- og fiskeproduksjon skal redusere kjøtt- eller fisketilbudet til to dager i uka.» 
 
F19: Signert Margit Fausko, sentralstyret (brødteksten) 
Endre fra: «Kjøttproduksjonen står for […] skal være vegetarisk.» til «Kjøttproduksjonen 
står for […], og reduserer kjøttforbruket.»  
 
 

19 Valg av forberedende redaksjonskomité 
Guri Barka Martins innleder. 
 
Debatt 
 
Forslag til vedtak (vedtak i rosa) 
F1: Innstilling 
Landsstyret innstiller på at det maksimalt skal behandles 6 politiske uttalelser på 
landsmøtet. 
 
F2: Innstilling 
Det skal etterstrebes at uttalelsene som behandles på landsmøtet skal være utformet i 
tråd med Grønn Ungdoms mal for politiske uttalelser, samt møte minst ett av disse 
kriteriene: a) Den politiske uttalelsen er et viktig innspill/avklaring i forbindelse med 
MDGs programprosess, b) Den politiske uttalelsen er dagsaktuell og medievennlig. 
 
F3: Innstilling 
Forberedende redaksjonskomité skal innstille på hvilke politiske uttalelser som skal 
behandles på landsmøtet, samt gjøre endringer i saksfremlegg og uttalelsestekst som 
ikke er meningsbærende (redaksjonelle endringer). 
 
F4: Innstilling 
Den forberedende redaksjonskomiteen utgjøres av Nora Heyerdahl (leder), Øyunn Kåset 
(medlem) og Even Jacobsen (medlem). 
 
 

18 Innstilling til nasjonal valgkomité 
Andreas Moksnes og Sebastian Teigen Nygård, medlemmer av den forberedende 
valgkomiteen, gjør rede for innstillingen. 
 
Debatt 
 
Forslag til vedtak (vedtak i rosa) 
F1: Innstilling 
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Landsstyret innstiller på vedlagt forslag til innstilling på nasjonal valgkomité for Grønn 
Ungdom. 
 
 

22.14Politisk uttalelse: Grønn bistandspolitikk for 2020-tallet 
Nora Jungeilges Heyerdahl innleder. 
 
Debatt 
  
Forslag til vedtak (vedtak i rosa) 
F1: Innstilling 
Den politiske uttalelsen «Grønn bistandspolitikk for 2020-tallet» vedtas slik den 

foreligger. 

 
F2: Signert Norunn Krokeide, Trøndelag (nytt kulepunkt) 
Legge til punktet: «Satse spesielt på utdanning av kvinner i utviklingsland.» 
 
F3: Signert Even Jacobsen, Buskerud (kulepunkt 3) 
Endre punktet til: «Norge bør som hovedregel ikke stille betingelser til land vi skal gi 
bistand til. Eksempler på unntak kan være de groveste bruddene på 
menneskerettighetene.» 
 
F4: Signert Nora Selnæs, Oslo (kulepunkt 9) 
Stryke punktet. 
 
F5: Signert Nora Selnæs, Oslo (kulepunkt 6) 
Endre punktet til: «Norge bør gå inn for å støtte tidligere og nåværende kolonier i deres 
krav om reparasjoner.» 
 
F6: Signert Agnes Svelland, Oslo (kulepunkt 1) 
Endre punktet til: «At Norge skal bruke 2% av BNP på bistand over statsbudsjettet.» 
 
F7: Signert Miriam Langmoen, sentralstyret (første avsnitt av brødteksten) 
Endre fra «nasjonalstater» til «stater». 
 
F8: Signert Nora Selnæs, Oslo (kulepunkt 9) 
Endre punktet til: «Norsk bistand skal være etterprøvbar og man bør derfor stille krav til 
dokumentasjon på hva pengene blir brukt til.» 
 
F9: Signert Teodor Bruu, talsperson (kulepunkt 9) 
Stryke følgende del av punktet: «…basert på prinsippene i effektiv altruisme-bevegelsen.» 
 
 

22.6 Politisk uttalelse: Obligatorisk vaksinering 
Miriam Staffansdotter Langmoen innleder. 
 
Debatt 
 
Forslag til vedtak (vedtak i rosa) 
F1: Innstilling 
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Den politiske uttalelsen «Obligatorisk vaksinering!» vedtas slik den foreligger. 

 
F2: Signert Steinar Ørstenvik, Møre og Romsdal (kulepunkt 2) 
Endre punktet til: «Bøtelegge de med foreldreansvaret for det gjeldende barnet dersom 
de holder barnet utenfor barnevaksinasjonsprogrammet.» 
 
F3: Signert Nora Selnæs, Oslo (nytt kulepunkt) 
Legge til punktet: «Foreldre som ikke følger barnevaksinasjonsprogrammet uten gyldig 
medisinsk grunn er pliktet til å gjennomføre en samtale med fastlege.» 
 
F4: Signert Nora Selnæs, Oslo (kulepunkt 2) 
Stryke punktet. 
 
F5: Signert Nora Selnæs, Oslo (kulepunkt 2) 
Endre punktet til: «Bøtelegge de(n) med foreldreansvaret for det gjeldende barnet 
dersom barnet holdes utenfor barnevaksinasjonsprogrammet. Størrelsen på boten er gitt 
i prosent av inntekten til de(n) med foreldreansvar.» 
 
F6: Signert Steinar Ørstenvik, Møre og Romsdal (kulepunkt 1) 
Endre punktet til: «Gjøre barnevaksinasjonsprogrammet basert på aktiv avmelding.» 
 
F7: Signert Nora Selnæs, Oslo (nytt kulepunkt) 
Legge til punktet: «Foreldre som ikke følger barnevaksinasjonsprogrammet uten gyldig 
medisinsk grunn er pliktet til å gjennomføre en samtale med fastlege. Dette skal 
gjennomføres før eventuell bøtelegging.» 
 
F8: Signert Danielle Johanna Hansen, Nordland (nytt kulepunkt) 
Legge til punktet: «Grønn Ungdom ønsker at de regionale helseforetakene gis i oppgave å 
bekjempe vaksinenekt.» 
 
F9: Signert Margit Fausko, sentralstyret (nytt kulepunkt) 
Legge til punktet: «Styrke informasjonsarbeidet om hva vaksinasjon er og hvorfor man 
gjør det.» 
 
 

22.18Politisk uttalelse: Redusér miljøskadeleg reklame! 
Sigrid Fiolett Aanestad Moltumyr innleder. 
 
Debatt 
 
Forslag til vedtak (vedtak i rosa) 
F1: Innstilling 
Den politiske uttalelsen «Redusér miljøskadeleg reklame!» vedtas slik den foreligger. 

 
F2: Signert Even Jacobsen, Buskerud (overskriften) 
Endre overskriften til: «Forby miljøskadeleg reklame». 
 
F3: Signert Agnes Svelland, Oslo (kulepunkt 4) 
Endre punktet til: «Reklame for produkter som inneholder plast, og produktene selv, skal 
tydelig merkes i tillegg til innholdsfortegnelsen.» 
 



12 
 

F4: Signert Even Jacobsen, Buskerud (nytt kulepunkt) 
Legge til punktet: «Markedsføring for netthandel skal forbys.» 
 
F5: Signert Miriam Langmoen, sentralstyret (kulepunkt 4) 
Endre punktet til: «Reklame for klær som avgir mikroplast skal forbys, og klær som 
inneholder plast skal tydelig merkes.» 
 
F6: Signert Teodor Bruu, talsperson (nytt kulepunkt) 
Legge til punktet: «Reklame for olje, kull og gass skal ikke tillates.» 
 
F7: Signert Steinar Ørstenvik, Møre og Romsdal (kulepunkt 1) 
Endre punktet til: «Markedsføring av flyreiser skal ikke tillates utenfor flyplasser.» 
 
F8: Signert Teodor Bruu, talsperson (nytt kulepunkt, som første kulepunkt) 
Legge til punktet: «Det totale reklametrykket skal reduseres drastisk for å dempe 
kjøpepresset og få ned forbruket.» 
 
F9: Signert Oskar Rudsengen, Vestland (kulepunkt 1) 
Endre «Markedsføring av flyreiser» til «Markedsføring av fossilt drevne flyreiser». 
 
F10: Signert Nora Selnæs, Oslo (kulepunkt 1) 
Stryke punktet. 
 
F11: Signert Teodor Bruu, talsperson (nytt kulepunkt) 
Legge til punktet: «Reklame for fossil cruisetrafikk skal ikke tillates.» 
 
F12: Signert Miriam Langmoen, sentralstyret (gjennomgående) 
Endre «forby» til «tredoble momsen på» gjennom hele teksten. 
 
F13: Signert Nina Amin Kadir, Akershus (kulepunkt 2) 
Endre punktet til: «Markedsføring for salg av fossilt drevne transportmidler og fossilt 
drivstoff til privat bruk ikke skal tillates.» 
 
F14: Signert Miriam Langmoen, sentralstyret (gjennomgående) 
Endre «forby» til «firedoble momsen på» gjennom hele teksten. 
 
F15: Signert Even Jacobsen, Buskerud (kulepunkt 1 og 2) 
Endre «ikke skal tillates» til «skal forbys». 
 
F16: Signert Steinar Ørstenvik, Møre og Romsdal (gjennomgående) 
Endre «forby» til «øke momsen på» gjennom hele teksten. 
 
 

16 Strategiske veivalg for MDG i 2021 
Hulda Holtvedt innleder. 
 
Debatt 
 
Forslag til vedtak (vedtak i rosa) 
F1: Innstilling 
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Landsstyret innstiller på strategidokumentet «Veivalg for MDG i 2021» slik det foreligger 

og oversender det til landsmøtet. 

 
F2: Signert Norunn Krokeide, Trøndelag (kulepunkt 3) 
Endre punktet til: «Stille ultimatum om ingen ny oljeaktivitet på norsk sokkel og start på 
en gradvis utfasing av oljeindustrien.» 
 
Fx1: Signert Even Jacobsen, Buskerud (kulepunkt 2) 
Stryke punktet. 
 
Fx2: Signert Even Jacobsen, Buskerud (kulepunkt 3) 
Legge til leddsetningen: «[…] og ultimatum om å innføre klimabudsjett nasjonalt.» 
 
F3: Signert Even Jacobsen, Buskerud (kulepunkt 2) 
Endre punktet til: «Anerkjenne at både den blå og den rødgrønne regjeringen har null 
klimatroverdighet, og derfor fortsette å holde oss blokkuavhengige.» 
 
F4: Signert Nina Amin Kadir, Akershus (kulepunkt 2) 
Endre punktet til: «Peke på at vi ønsker å sitte i regjering med den siden som viser seg å 
være mest klima-handlende. Vi kommer til å gi tydelig beskjed til velgerne om hvilken 
side det blir i 2021.» 
 
 

15 Medlemskap i Norges Sosiale Forum 
Guri Barka Martins innleder. 
 
Debatt 
 
Forslag til vedtak (vedtak i rosa) 
F1: Innstilling 
Grønn Ungdom skal søke medlemskap i Norges Sosiale Forum. 

 
 

Protokollmerknad  
Signert Sebastian Teigen Nygård, sentralstyremedlem: «Angående F16 i 
vedtektsendringene — innhold i §5.1 i endringsforslaget er en manuell glipp, og bare 
realiteten av forslaget er det som er intensjonen at skal gjelde dersom endringen vedtas.» 
 
Møtet heves søndag kl. 15:28 
 
 
Deretter møtekritikk 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Miriam Langmoen 
Referent 
Oslo, 28. januar 2020 
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F1 

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 og 
Valgkomiteen har tale- og forslagsrett på møtet. Miljøpartiet De Grønne kan 
sende to observatører. 

Forslag  

Landsmøtet består av 100 fylkesdelegater og sentralstyret. Hvert fylke får 3 
delegater, og resterende delegater fordeles proporsjonalt etter fylkeslagenes del 
av den betalende medlemsmassen per 31.12. foregående år. Kontrollkomiteen og 
valgkomiteen har tale- og forslagsrett på møtet. Miljøpartiet de Grønne og 
Grønne Studenter kan sende to observatører hver. 

Realitet  

Oppretter delegatnøkkel for landsmøtet for å ha litt mer kontroll på antall 
deltagere og gjøre en rettferdig fordeling av antallet delegatplasser. 

Innstilling fra landsstyret             FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F2 

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 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 hvert år: 
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 
Resolusjoner 
Valg av valgkomité 
Valg av kontrollkomité 
Valg av sentralstyre 
 
Landsmøtet skal i tillegg behandle endringer i vedtektene hvert oddetallsår. 
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Øvrige saker, inkludert endringer i vedtektene, meldt opp av organisasjonens lag, 
styrer, utvalg, komitéer eller minst tre enkeltmedlemmer. 

Realitet  

Vedtektene behandles kun i oddetallsår eller når noen melder det opp som sak. 
Gjør at vi slipper å ha store vedtektsdebatter hvert år, men at man kan gjøre det 
om nødvendig også i partallsår. 

Innstilling fra landsstyret             FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F3 

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 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 
Valg av delegater til MDGLM 
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Øvrige saker meldt opp av organisasjonens lag, styrer, utvalg, komitéer eller minst 
tre enkeltmedlemmer. 

Realitet  

Legger til valg av delegater til MDGLM som egen sak på landsmøtet. 

Innstilling fra landsstyret             FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F4 

Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt §5.3 

Landsstyret møtes minst fire ganger i året, og ellers når minst 1/2 av fylkeslagene 
representert i landsstyret eller sentralstyret krever det. I valgår møtes landsstyret 
minst tre ganger. Sentralstyret kaller inn til landsstyremøte seneste tre uker før 
møtet. 

Forslag  

Landsstyret møtes minst tre ganger i året, og ellers når minst 1/2 av fylkeslagene 
representert i landsstyret eller sentralstyret krever det. Sentralstyret kaller inn til 
landsstyremøte seneste tre uker før møtet. 

Realitet  

Endrer fra at vi i mellomvalgsår har fire landsstyremøter til å bare ha tre. Sparer 
mye penger og tidsressurser, og det er ikke nødvendig å ha fire møter. Et LS koster 
ca. 35 000kr - disse pengene og den ekstra helgen kan f.eks bli en nasjonal 
skolering med 30 deltagere. 
 

Innstilling fra landsstyret             MOT 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F5 

Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt §5.3 

Landsstyret møtes minst fire ganger i året, og ellers når minst 1/2 av fylkeslagene 
representert i landsstyret eller sentralstyret krever det. I valgår møtes landsstyret 
minst tre ganger. Sentralstyret kaller inn til landsstyremøte seneste tre uker før 
møtet. 

Forslag  

Landsstyret møtes minst fire ganger i året, og ellers når minst 1/2 av fylkeslagene 
representert i landsstyret eller sentralstyret krever det. I valgår møtes landsstyret 
minst tre ganger. Sentralstyret kaller inn til ordinært landsstyremøte senest fem 
uker før møtet, sakspapirene sendes ut senest tre uker før møtestart. 
 

Realitet  

Gjør at vedtektene følger praksis på innkalling til landsstyremøter. 

Innstilling fra landsstyret             FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F6 

Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt §10.2 

På årsmøtet til fylkeslag må det velges en representant og en vararepresentant til 
landsstyret. 

Forslag  

På årsmøtet til fylkeslag må det velges en representant og en vararepresentant til 
Landsstyret, samt fylkesdelegater til Grønn Ungdoms landsmøte inneværende år. 

Realitet Må sees i sammenheng med F1 g F7. 

Gjør at fylkeslagene må velge delegater til landsmøtet på årsmøtene sine. 

Innstilling fra landsstyret             FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F7 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 3.4 (Standardvedtekter for lokal- og fylkeslag) 

§ 3.4 Årsmøtet skal behandle følgende saker Årsmelding Godkjenning av regnskap 
Arbeidsplan Budsjett Valg av Leder eller to talspersoner av forskjellig kjønn 
Sekretær Økonomiansvarlig Styremedlemmer [Kun for fylkeslag: 
Landsstyrerepresentant og vara] Og ellers alle saker som er meldt opp innen 
fristen. Andre saker kan behandles dersom de er av hastekarakter og et flertall av 
de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar å behandle dem. 

Forslag Tillegg 

§ 3.4 Årsmøtet skal behandle følgende saker Årsmelding Godkjenning av regnskap 
Arbeidsplan Budsjett Valg av Leder eller to talspersoner av forskjellig kjønn 
Sekretær Økonomiansvarlig Styremedlemmer [Kun for fylkeslag: 
Landsstyrerepresentant og vara, samt delegater til Grønn Ungdoms landsmøte 
inneværende år] Og ellers alle saker som er meldt opp innen fristen. Andre saker 
kan behandles dersom de er av hastekarakter og et flertall av de 
stemmeberettigede på årsmøtet vedtar å behandle dem. 

Realitet Må sees i sammenheng med F1 og F6 

Legger opp til at fylkeslagene velger delegater til landsmøtet på årsmøtet sitt. 

Innstilling fra landsstyret             FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F8 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 3.2 

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

Forslag Strykningsforslag 

- 

Realitet  

Fjerner muligheten for å tegne støttemedlemskap. 
 
Begrunnelse 
Uklart hvilke rettigheter som inngår i støttemedlemskapet. Medfører det kun at en 
gir et årlig beløp tilsvarende medlemsavgiften? I så fall kan en like så godt bli giver. 
Medfører det at en får alle rettigheter i GU som vanlige medlemmer har, med 
unntak av stemmerett? I så fall er det ekstremt sketchy. 

Innstilling fra landsstyret             FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F9 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 4.1 

§ 4.1 Organisasjonens høyeste organ er landsmøtet, som arrangeres en gang i 
året, innen forslagsfristen for Miljøpartiet De Grønnes landsmøte.  

Forslag Endringsforslag 

§ 4.1 Organisasjonens høyeste organ er landsmøtet, som arrangeres en gang i 
året. 

Realitet  

Reviderer slik at vi ikkje bryter denne vedtekten hvert år. 

Innstilling fra landsstyret              FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F10 
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 og 
Valgkomiteen har tale- og forslagsrett på møtet. Miljøpartiet De Grønne kan sende 
to observatører. 

Forslag Endringsforslag 

Landsmøtet består av Sentralstyret, Landsstyret og ellers ordinære medlemmer i 
Grønn Ungdom. Kontrollkomiteen og Valgkomiteen har tale- og forslagsrett på 
møtet. Miljøpartiet De Grønne og Grønne Studenter kan sende to observatører 
hver med talerett. 

Realitet  

Gir GS muligheten til å sende to observatører til GULM heller enn to delegater. 
 
Begrunnelse 
Grønne Studenter sin tilknytting til Grønn Ungdom er ikke vesentlig annerledes 
enn tilknyttingen mellom MDG og GU. Stemmerett på Grønn Ungdoms Landsmøte 
bør forbeholdes medlemmer av Grønn Ungdom der ikke tungtveiende grunner 
taler for noe annet. Jeg opplever ikke at GS sin tilknytting til GU er såpass 
tungtveiende at GSere skal få stemmerett i GU. 

Innstilling fra landsstyret             FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F11 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 4.3 

§ 4.3 Hovedkontoret skal kalle inn til landsmøtet senest åtte uker før 
åpningsdagen.  Innkallingen skal opplyse om tid, sted og krav for påmelding. 
Sakspapirer sendes til delegatene tre uker før landsmøtet.  

Forslag Endringsforslag 

Ledelsen sender innkalling til Grønn Ungdoms medlemmer senest åtte uker før 
åpningsdagen. Innkallingen opplyser om tid, sted og krav for påmelding. 
Sakspapirer sendes til påmeldte delegater senest tre uker før åpningsdagen.  

Realitet  

Språkvask og presiseringer + plasserer ansvaret for innkalling hos ledelsen. Forslag 
til saksliste skal sendes første gang i innkallingen, ikke bare i sakspapirene. 
Presiserer at sakspapirer skal sendes senest tre uker før åpningsdagen til LM.  

Innstilling fra landsstyret              FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F12 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 4.4 og 4.5 

§ 4.4 Frist for å melde opp saker, sende inn endringsforslag til vedtektene og 
resolusjoner er fire uker før åpningsdagen. 
 
§ 4.5 Landsmøtet skal behandle følgende saker: 
[...] 
 
Øvrige saker meldt opp av organisasjonens lag, styrer, utvalg, komitéer eller minst 
tre 
enkeltmedlemmer. 
 

Forslag Endringsforslag 

§ 4.4 Frist for å melde opp saker, sende inn endringsforslag til vedtektene og 
resolusjoner er fire uker før åpningsdagen. For at forslag skal behandles på 
landsmøtet må det være fremmet av enten et lokal- eller fylkeslag, et av partiets 
formelle organer, eller minst tre medlemmer. 
 
§ 4.5 Landsmøtet skal behandle følgende saker: 
[...] 
 
Øvrige saker meldt opp etter bestemmelsene i § 4.4. 

Realitet  

Setter begrensninger på hvem som kan melde opp endringsforslag til vedtektene 
og resolusjonertil Landsmøtet. 
 

Innstilling fra landsstyret             FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F13 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 4.5 

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

Forslag Endringsforslag 

§ 4.5 Landsmøtet skal behandle følgende saker:  
 
Åpning av møtet  
Godkjenning av innkalling 
Godkjenning av møteregler 
Godkjenning av dagsorden 
Valg av møteledere 
Årsmeldinger for Grønn Ungdoms sentrale organer 
Arbeidsplan 
Godkjenning av regnskap for foregående år 
Budsjett 
Vedtektsendringer 
Resolusjoner 
Valg av valgkomité 
Valg av kontrollkomité 
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Valg av sentralstyre 
 
Øvrige saker meldt opp av organisasjonens lag, styrer, utvalg, komitéer eller minst 
tre enkeltmedlemmer. 
 

Realitet  

Erstatter tidligere formuleringer med ‘godkjenning av innkalling’ og 
‘vedtektsendringer’. 

Innstilling fra landsstyret              FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F14 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 4.6  

§ 4.6 Landsstyret skal innkalle til ekstraordinært landsmøte hvis minst 1/3 av 
fylkeslagene eller 1/3 av medlemmene krever det. Landsstyret kan med 2/3 flertall 
innkalle til ekstraordinært landsmøte på eget initiativ. Ekstraordinært landsmøte 
skal bare behandle de sakene som er nevnt i innkallingen. Ellers gjelder samme 
regler som for ordinært landsmøte.  

Forslag Endringsforslag 

§ 4.6 Landsstyret skal innkalle til ekstraordinært landsmøte dersom det kreves av 
minst 1/3 av fylkeslagene, 1/3 av medlemmene eller ⅔ av landsstyret. 
Ekstraordinært landsmøte skal bare behandle de sakene som er nevnt i 
innkallingen. Ellers gjelder samme regler som for ordinært landsmøte. 

Realitet  

Språkvask  

Innstilling fra landsstyret              FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F15 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 4.7 

Kun medlemmer kan velges til verv, med unntak av verv i valgkomiteen. Hvert 
enkelt verv kan innehas i maks fire sammenhengende år 

Forslag Endringsforslag 

Kun medlemmer kan inneha verv i Grønn Ungdom, med unntak av verv i 
valgkomiteen. Et medlem kan inneha hvert enkelt verv i maks fire 
sammenhengende år. 
 
Prosessuelt tilleggsforslag 
Dersom F10 vedtas, trer endringen i kraft når GULM 20 heves. 

Realitet  

En person som ikke er medlem av Grønn Ungdom, ikke kan inneha verv i Grønn 
Ungdom.  
Det prosessuelle tilleggsforslaget tas med slik at ikke personer som velges til verv 
på GULM 2019 får beholde sine verv ut LM-perioden. 

Innstilling fra landsstyret             FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F16 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 5.1 og 5.2 

§ 5.1 Landsstyret er Grønn Ungdoms høyeste organ mellom to landsmøter. 
Landsstyret skal ta stilling til viktige politiske og organisatoriske saker.  
  
§ 5.2 Landsstyret består av talspersonene og fylkesrepresentanter valgt i henhold 
til § 10.2. Hele sentralstyret har tale- og forslagsrett.  

Forslag Endringsforslag 

§ 5.1 Landsstyret er Grønn Ungdoms høyeste organ mellom to landsmøter. 
Landsstyret består av talspersonene og inntil to representanter av ulikt kjønn fra 
hvert fylke, jf. § 10.2 Hele sentralstyret har tale- og forslagsrett.  
 
§ 5.2 Landsstyret har følgende oppgaver:  

1) Ta stilling til viktige politiske og organisatoriske saker som oppstår mellom 

to landsmøter.  

2) Innstille på saker til landsmøtet. 

 
 
 
 

Realitet  

Nye paragrafer: 5.1 omtaler sammensetningen og 5.2 oppgavene.  

Innstilling fra landsstyret              MOT 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F17 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 5.2 og 10.2 

§5.2 Landsstyret består av talspersonene og fylkesrepresentanter valgt i henhold 
til § 10.2. Hele sentralstyret har tale- og forslagsrett.  
 
§10.2 På årsmøtet til fylkeslag må det velges en representant og en 
vararepresentant til  landsstyret.  

Forslag Endringsforslag 

§5.2 Landsstyret består av talspersonene og fylkesrepresentanter valgt i henhold 
til § 10.2. Hele sentralstyret har tale- og forslagsrett.  
 
§10.2 På årsmøtet til fylkeslag må det velges to representanter og to nummererte 
vararepresentanter til landsstyret. 
 
Prosessuelt tilleggsforslag: 
Representanter og vararepresentanter til landsstyret valgt før ordinært landsmøte 
2019, gis førsterett til representasjon etter landsmøtet er hevet. Fylkesstyret kan 
istedenfor årsmøtet gjøre de nødvendige suppleringer etter §10.2, gjeldende frem 
til og med LS-3-20. Dersom fylkeslaget har for mange representanter etter ny 
regel, avgjøres fordelingen med loddtrekning.  

Realitet  

 

Innstilling fra landsstyret             FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F18 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt §§ 7.5 

§ 7.5  Ledelsen, som organ, innstiller ikke på saker til sentralstyret. Oppmelding av 
saker i Sentralstyret skjer av sentralstyremedlemmer, alene eller i fellesskap. 

Forslag  

§ 6.5 Sentralstyret møtes minst en gang i måneden bortsett fra i desember og juli, og 
ellers når minst 3 av de faste medlemmene krever det.  Oppmelding av saker i 
Sentralstyret skjer av sentralstyremedlemmer, alene eller i fellesskap. 

Realitet  

Flytter siste setning i §7.5 slik at den blir siste setning i 6.5. Kursiv tekst endres 
ikke.  

Innstilling fra landsstyret              FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F19 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 5.3 

§ 5.3 Landsstyret møtes minst fire ganger i året, og ellers når minst 1/2 av 
fylkeslagene 
representert i landsstyret eller sentralstyret krever det. I valgår møtes landsstyret 
minst 
tre ganger. Sentralstyret kaller inn til landsstyremøte seneste tre uker før møtet. 

Forslag Endringsforslag 

§ 5.3 Landsstyret møtes minst fire ganger i året, og ellers når minst 1/2 av 
fylkeslagene representert i landsstyret eller sentralstyret krever det. I valgår 
møtes landsstyret minst tre ganger. Ledelsen kaller inn til landsstyremøte seneste 
tre uker før møtet. 

Realitet  

Plasserer ansvaret for innkalling til landsstyremøter hos ledelsen. 

Innstilling fra landsstyret             FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F20 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 5.4 

§ 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 Endringsforslag 

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

Realitet  

Legger til ‘minst’ foran ½ . 

Innstilling fra landsstyret              FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F21 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 5.5 

Landsstyret kan mellom landsmøtene supplere nasjonale verv dersom det er eller 
oppstår ledige plasser.  

Forslag Endringsforslag 

Landsstyret kan mellom landsmøtene supplere sentrale verv dersom det er eller 
oppstår ledige plasser.  

Realitet  

Endrer hvilke verv landsstyret kan supplere. 

Innstilling fra landsstyret             FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F22 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 6.6 

§ 6.6 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 e-post. 

Forslag Endringsforslag 

§ 6.6 Sentralstyret er vedtaksdyktig når møtet er innkalt i samsvar med vedtektene 
og minst 1/2 av sentralstyrets medlemmer er til stede. Utenom møtene kan 
sentralstyret fatte hastevedtak per e-post. 

Realitet  

Legger til ‘minst’ foran ½ . 

Innstilling fra landsstyret              FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F23 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 6.7 

§ 6.7 Medlemmer av sentralstyret kan ikke inneha andre verv enn valgkomité i 
Organisasjonen på fylkes eller lokallagsnivå. 

Forslag Endringsforslag 

§ 6.7 Medlemmer av sentralstyret kan ikke inneha andre valgte verv i Grønn 
Ungdom, annet enn i valgkomiteer på fylkes- eller lokallagsnivå. 

Realitet  

Oppklarer rotete formulering. 

Innstilling fra landsstyret              FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F24 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 6.8 

§ 6.8 (...) 

Forslag Endringsforslag 

§6.2 (...) 

Realitet  

Hele paragrafen endrer nummer fra 6.8 til 6.2 

Innstilling fra landsstyret              FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F25 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 6.8 og 13.x 

§ 6.8 Sentralstyret består av følgende verv, hvorav ikke mer enn 60% er av ett 
kjønn: 
[...] 

Forslag  

§ 6.8 Sentralstyret består av følgende verv, hvorav ikke mer enn 60% er av ett 
kjønn: 
[...] 
§13. X I Sentralstyret skal det være maksimalt 60 % representasjon av ett og 
samme kjønn. I valgkomitéen, kontrollkomitéen og ledelsen, samt kollegiale 
organer valgt av LM eller lavere organer, skal flere enn ett kjønn være 
representert. 

Realitet  

Sikrer at det skal være minst to kjønn representert i valgkomiteen, 
kontrollkomiteen og og ledelsen. Avskaffer regelen om maksimalt 60% av ett og 
samme kjønn.  

Innstilling fra landsstyret              FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F26 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 7.5 

§ 7.5  Ledelsen, som organ, innstiller ikke på saker til sentralstyret. Oppmelding av 
saker i Sentralstyret skjer av sentralstyremedlemmer, alene eller i fellesskap. 

Forslag  

§ 6.5 Sentralstyret møtes minst en gang i måneden bortsett fra i desember og juli, og 
ellers når minst 3 av de faste medlemmene krever det.  Oppmelding av saker i 
Sentralstyret skjer av sentralstyremedlemmer, alene eller i fellesskap. 

Realitet Endringsforslag 

Flytter siste setning i §7.5 slik at den blir siste setning i 6.5. Kursiv tekst endres 
ikke.  

Innstilling fra landsstyret              FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F27 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 8.3 

Kontrollkomiteen har rett til å få utlevert protokoller og andre dokumenter fra alle 
organer i Grønn Ungdom. Alle medlemmer av komiteen har taushetsplikt om 
personopplysninger som må antas å være sensitive. 

Forslag Endringsforslag 

Kontrollkomiteen har rett til å få utlevert protokoller og andre dokumenter fra alle 
organer i Grønn Ungdom. Alle medlemmer av komiteen har taushetsplikt om 
personopplysninger som må antas å være sensitive. 

Realitet  

Fjerner den eksplisitte omtalen av organets taushetsplikt. Ingen andre organer har 
slik regel i vedtektene, men alle organer har dette etter de etiske retningslinjene i 
kap. 7.  

Innstilling fra landsstyret             FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F28 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

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 Endringsforslag 

Valgkomitéen består av leder, samt to eller fire medlemmer, og to varamedlemmer. 
Verv i valgkomitéen kan innehas i maksimalt to år sammenhengende. 

Realitet  

Åpner for at medlemmer av valgkomiteen kan sitte i sitt verv i inntil fire år (jf. § 4.7). 
 
Begrunnelse 
Uklart for meg hvorfor reglene bør være strengere for VK enn for andre verv i 
partiet.  

Innstilling fra landsstyret             MOT 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F29 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 9.2 

§ 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 Endringsforslag 

§ 9.2 Valgkomitéen har ansvar for å innstille på kandidater til sentrale verv, men 
kan innstille ikke på seg selv. Landsstyret innstiller på valgkomité.  

Realitet  

Ekskluderer usikkerhet rundt om VK skal velge MDGLM-delegater 

Innstilling fra landsstyret              FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F30 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 10.4 

Lokal- og fylkeslag skal avholde årsmøte hvert år, der nytt styre velges og 
budsjett/regnskap og årsmelding legges frem for godkjenning. Alle medlemmer i 
lagets virkeområde skal få skriftlig innkalling til årsmøtet minst tre uker i forveien. 
Dagsorden, årsmelding og øvrige sakspapirer sendes til medlemmene senest én 
uke før årsmøtet. Signert referat fra årsmøtet, inkludert budsjett/regnskap og 
årsmelding skal sendes til hovedkontoret. 

Forslag Endringsforslag 

Lokal- og fylkeslag skal avholde årsmøte hvert år, der nytt styre velges og hvor 
budsjett, regnskap og årsmelding legges frem for godkjenning. Alle medlemmer i 
lagets virkeområde skal få skriftlig innkalling til årsmøtet minst tre uker i forveien. 
Dagsorden, årsmelding og øvrige sakspapirer sendes til medlemmene senest én 
uke før årsmøtet. Signert referat fra årsmøtet, inkludert budsjett, regnskap og 
årsmelding skal sendes til hovedkontoret. 

Realitet  

Redaksjonell endring. 

Innstilling fra landsstyret             FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 
 

 

 

 

 



47 
 

F31 
Forslagsstiller: Jens Petter Grini Pedersen, Jon Fartein Lygre Hoel, Sebastian Teigen 
Nygård 
 

Gjeldende vedtekt Ny 

- 

Forslag §10.x 

Et fylkeslag består av medlemmer i Grønn Ungdom bosatt i det respektive fylket. 
Et lokallag består av medlemmer i Grønn Ungdom som bor i lagets kommune(r). 
Under Oslo fylkeslag kan det tilsvarende etableres lokallag for bydeler. 
Tilhørigheten defineres ved registrert bostedsadresse 31.12. foregående år. 
Medlemmer kan søke om å tilhøre et annet lag, men de kan ikke samtidig være 
medlem av to lokallag eller av to fylkeslag. 

Realitet  

Medfører at et medlem av Grønn Ungdom ikke samtidig kan være medlem av to 
sidestilte lag (to fylkeslag eller to lokallag). Innfører klare regler for hvem som er 
medlemmer av fylkes- og lokallag. 

Innstilling fra landsstyret              MOT 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F32 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 11.2 

§ 11.2 Eksklusjon kan foreslås av enkeltmedlemmer, lokallag, sentralstyret, 
kontrollkomiteen eller landsstyret. Vedtak om eksklusjon krever 2/3 flertall i 
Landsstyret. 

Forslag Endringsforslag 

§ 11.2 Eksklusjon kan foreslås av enkeltmedlemmer, lokallagsstyrer, fylkesstyrer, 
sentralstyret, kontrollkomiteen eller landsstyret. Vedtak om eksklusjon krever 
minst 2/3 flertall i Landsstyret. 

Realitet  

Inkluderer fylkesstyrer inn i hvem som kan foreslå eksklusjon, og endrer fra 
lokallag til lokallagsstyre. Legger også til ‘minst’ foran ⅔ . 

Innstilling fra landsstyret              FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F33 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 11.5 

§ 11.5 En person som er ekskludert fra partiet kan søke landsstyret om å få igjen 
medlemskapet. Innvilgelse av søknaden krever vedtak med ⅔ flertall i både 
landsstyret. Slik søknad kan bare fremmes én gang. 

Forslag Endringsforslag 

§ 11.5 En person som er ekskludert fra partiet kan søke landsstyret om å få igjen 
medlemskapet. Innvilgelse av søknaden krever vedtak med minst ⅔ flertall i 
landsstyret. Slik søknad kan bare fremmes én gang. 

Realitet  

Fjerner ‘både’, slik at setningen gir mening + legger til minst. 

Innstilling fra landsstyret              FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F34 
Forslagsstiller: Jens Petter Grini Pedersen, Jon Fartein Lygre Hoel, Sebastian Teigen 
Nygård 
 

Gjeldende vedtekt Ny 

- 

Forslag §13.x 

Landsstyret skal fastsette etiske retningslinjer som setter standard for hvordan 
medlemmene i partiet opptrer seg i mellom og utad, og som beskriver hvordan 
konflikter og klagesaker skal håndteres. Disse retningslinjene er bindende for alle 
medlemmer og ansatte i organisasjonen. 

Realitet  

Vedtektsfester Landsstyrets myndighet og plikt til å fastsette etiske retningslinjer. 
 
Ettersom de etiske retningslinjene fastsetter rettigheter og plikter for en bredere 
krets av medlemmer enn de som ligger direkte under landsstyret i 
organisasjonshierarkiet (jf. de etiske retningslinjenes punkt 1.3), kan det være 
hensiktsmessig å vedtektsfeste at LS har myndighet til å fastsette de etiske 
retningslinjene. Formuleringen over er basert på formulering i MDG sine 
vedtekter. 
 
Til grunn for dette forslaget ligger en forståelse om at kun Landsmøtet har 
myndighet til å fatte vedtak som angår alle medlemmers rettigheter og plikter, og 
at Landsstyret kun har myndighet til å fatte vedtak som angår rettighetene og 
pliktene til de organene og tillitsvalgte som sorterer under Landsstyret i 
organisasjonshierarkiet. Dette gjelder da ikke ordinære medlemmer, 
kontrollkomiteen eller valgkomiteen. 

Innstilling fra landsstyret              FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F35 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 16.3 

§ 16.3 Ansatte i Grønn Ungdom kan ikke inneha landsmøtevalgte verv. 

Forslag Strykningsforslag 

- 

Realitet  

Overflødig, dekkes av § 16.2. 

Innstilling fra landsstyret              FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F36 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 3.4 (Standardvedtekter for lokal- og fylkeslag) 

§ 3.4 Årsmøtet skal behandle følgende saker Årsmelding Godkjenning av regnskap 
Arbeidsplan Budsjett Valg av Leder eller to talspersoner av forskjellig kjønn 
Sekretær Økonomiansvarlig Styremedlemmer [Kun for fylkeslag: 
Landsstyrerepresentant og vara] Og ellers alle saker som er meldt opp innen 
fristen. Andre saker kan behandles dersom de er av hastekarakter og et flertall av 
de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar å behandle dem. 

Forslag Endringsforslag 

§ 3.4 Årsmøtet skal behandle følgende saker 
  

Årsmelding  
Godkjenning av regnskap  
Arbeidsplan  
Budsjett  
Valg av  
Leder eller to talspersoner av forskjellig kjønn  
Økonomiansvarlig  
Styremedlemmer  
[Kun for fylkeslag: Landsstyrerepresentant og vara]  
Og ellers alle saker som er meldt opp innen fristen.  

 
Andre saker kan behandles dersom de er av hastekarakter og et flertall av de 
stemmeberettigede på årsmøtet vedtar å behandle dem. 

Realitet  

Fjerner kravet om at årsmøtet må behandle valg av sekretær. Reformaterer 
paragrafen. 

Innstilling fra landsstyret             FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F37 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § x.x (Standardvedtekter for lokal- og fylkeslag) 

§ 3.4 Årsmøtet skal behandle følgende saker Årsmelding Godkjenning av regnskap 
Arbeidsplan Budsjett Valg av Leder eller to talspersoner av forskjellig kjønn 
Sekretær Økonomiansvarlig Styremedlemmer [Kun for fylkeslag: 
Landsstyrerepresentant og vara] Og ellers alle saker som er meldt opp innen 
fristen. Andre saker kan behandles dersom de er av hastekarakter og et flertall av 
de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar å behandle dem. 
 
[...] 
 
§ 3.6 Styret skal bestå av minst tre medlemmer.  
 
§ 3.7 Årsmøtet kan velge inntil 5 varamedlemmer til styret. Velges det mer enn ett 
varamedlem skal de velges i nummerert rekkefølge.  
 
[...] 
 
§5.2 Styrets medlemmer må være medlemmer av GU[X]. 

Forslag Endringsforslag 

§ 3.4 Årsmøtet skal behandle følgende saker 
  

Årsmelding  
Godkjenning av regnskap  
Arbeidsplan  
Budsjett  
Valg av styre som nevnt i § 3.6 
[Kun for fylkeslag:] Landsstyrerepresentant og vara  
Og ellers alle saker som er meldt opp innen fristen.  

 
Andre saker kan behandles dersom de er av hastekarakter og et flertall av de 
stemmeberettigede på årsmøtet vedtar å behandle dem. 
 
[...] 
 
§ 3.6 Styret består av minst tre medlemmer. Fylkesstyret skal alltid bestå av leder 



54 
 

eller to talspersoner av forskjellig kjønn og økonomiansvarlig. I tillegg kan det 
velges inntil fem varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Varamedlemmene har 
tale- og forslagsrett på styrets møter.  
 
§5.2 Kun medlemmer kan velges til verv, med unntak av verv til valgkomité 
 
 
 

Realitet  

§§ 3.6 og 3.7 slås sammen. § 5.2 endres slik at den omfatter alle verv som kan 
velges av et lag.  

Innstilling fra landsstyret             FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 
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F38 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Gjeldende vedtekt § 6.1 (Standardvedtekter for lokal- og fylkeslag) 

§ 6.1 Endringer av vedtektene kan bare behandles på ordinære årsmøter.  

Forslag Strykningsforslag 

§ 6.1 Endringer av vedtektene kan bare behandles på ordinære årsmøter.  

Realitet  

Åpner for at endringer av vedtekter kan behandles også på ekstraordinære 
årsmøter. 

Innstilling fra landsstyret             FOR 

For Mot 

Vedtatt Ikke vedtatt 

 
 
 
 


