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REFERAT FRA SST-8-20
Møtedato: 17. april 2020
Møtested: Zoom
Møtetid: 18:00-21:30, skolering fra 17:00
Tilstede

Hulda Holtvedt
Teodor Bruu
Miriam Langmoen
Nora Heyerdahl
Christine Evjen
Christoffer Tallerås
Elisabeth Garlie Udjus
Jørgen Paulsen
Tobias Stokkeland
Ulrikke Torgersen
Rauand Ismail

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

Gjester

Saida Tufa (sak 108)
Oscar Rudsengen (sak 113)
Pauline Tomren (sak 115)

Fylkessekretær
Det politiske utvalget for skatt og næring
Det politiske utvalget for helse, velferd og
likestilling

Saksliste
Møtet åpnes kl. 18:00.

104 Godkjenning av innkalling
Innkallingen godkjennes.

105 Valg av ordstyrer og referent
Miriam Langmoen velges som ordstyrer og Ulrikke Torgersen som referent.

106 E-postvedtak siden sist møte
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Miriam orienterer. Det har vært ett e-postvedtak siden sist møte.

107 Orienteringsrunde
Alle orienterer om hva de har gjort siden forrige møte.
Saida Tufa ankommer møtet kl. 18:19.

108 Status fylkeslag
Saida orienterer.
Debatt
Saida Tufa forlater møtet kl. 18:28.

109 Oppdatering om koronasituasjonen
Miriam orienterer.

110 Oppsummering av medarbeidersamtalene
Miriam innleder.
Debatt

111 Revidering av budsjett (ettersendt)
Miriam innleder.
Debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)
F1: Det reviderte budsjettet for 2020 innstilles på til landsstyret slik det foreligger
F2: Det innstilles til landsstyret på å gi sentralstyret fullmakt til å omdisponere penger
dersom et budsjettert arrangement ikke lar seg gjennomføre eller vil gå langt under
budsjett. Penger avsatt til å avholde nasjonale arrangementer dersom det (sommerleir,
LS, GULM, skoleringer) skal brukes på andre nasjonale arrangementer dersom det
opprinnelige arrangementet ikke lar seg avholde. Dersom det ikke er mulig å bruke
pengene på dette, overføres summen til egenkapital for neste år.
F3: Sentralstyret innstiller per nå et revidert budsjett for 2020 til LS-2-20 grunnet
usikkerhet rundt koronapandemien. Et revidert budsjett vil behandles ved første
mulighet og sendes til epostvotering i landsstyret, behandling på LS-3-20 eller
behandling på et eget videomøte for landsstyret.
Votering
Antall stemmeberettigede: 11
For
Mot
Avholdende
F3
9
2
0
F2

0

0

0

Resultat
Vedtatt
Faller
deretter
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F1

0

0

0

Faller
deretter

Oscar Rudsengen ankommer møtet 19:05.

113 Politisk uttalelse: Subsidiér grønne obligasjoner!
Oscar Rudsengen innleder.
Oscar Rudsengen forlater møtet kl. 19:21
Debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)
F1: Innstilling
Den politiske uttalelsen «Subsidiér grønne obligasjoner» vedtas slik den foreligger.
F2: Signert Hulda Holtvedt, talsperson (tillegg, resolusjonstekst)
Endre brødteksten til: ”Grønne obligasjoner er et viktig virkemiddel for å finansiere
klima- og miljøvennlige investeringer. I dag må selskaper som ønsker å utstede grønne
obligasjoner være villige til å pådra seg ekstra arbeid og ekstra kostnader, noe som gjør
det mindre attraktivt å lansere grønne prosjekter og utstede grønne obligasjoner. Grønn
Ungdom vil bruke statlige subsidier for å fremme vekst i det grønne
obligasjonsmarkedet, legge til rette for økt finansiering av klimavennlige prosjekter og
tiltrekke flere utenlandske investorer til norsk næringsliv. Målet er å gjøre Norge og
Oslo Børs verdensledende på grønne obligasjoner.
F3: Signert Miriam Langmoen, generalsekretær (Linja før kulepunktet)
Legge til "derfor, i to steg" så teksten blir lydende: "Grønn Ungdom vil derfor, i to steg:"
F4: Signert Miriam Langmoen generalsekretær
Resolusjonen «Subsidiér grønne obligasjoner!» innstilles til landsstyret slik den foreligger.
Votering
Antall stemmeberettigede: 11
For
Mot
Avholdende
F2
11
0
0
F3
11
0
1
F4/F1

F4
3

F1
9

Avholdende
0

Resultat
Vedtatt
Vedtatt
Resultat
F1 vedtas

112 Skoleringer fram mot valget 2021
Nora innleder.
Debatt
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114 Politisk uttalelse: Stopp uberiseringen av arbeidslivet
Miriam innleder.
Debatt
Forslag til vedtak (vedtak i rosa)
F1: Innstilling
Den politiske uttalelsen ”Stopp uberiseringen av arbeidslivet” innstilles på til landsstyret
slik den foreligger
F5 Signert Miriam Langmoen, generalsekretær (tillegg, nytt kulepunkt)
Subsidiere oppstarten av norske desentraliserte plattformalternativer til
plattformselskapar slik som Uber, Lyft, AirBnb, Foodora, Finn.no.
F2 Signert Christoffer Tallerås (tillegg, nytt punkt)
Innføre desentraliserings-lover og reguleringar som tvinger platformindustrien til å
samhandle gjennom ein eller fleire fødererande protokollar seg imellom. Dette skal i
praksis syrgja for å motverke innlåsningeffekten dagens praksis skapar men også å leggje
up for at individer, venner, ein gruppe, eit samvirkelag, eit kooperativ eller ein snau
bedrift kan drive eigne sjølvstendige platformforetak i eit såkalla fødivers eller univers av
fødererte platformar på ein meir etisk og rettferdig måte
F3 Signert Christoffer Tallerås (tillegg nytt punkt)
Subsidiere oppstarting av norske desentraliserte og fødererte plattformalternativer til
plattformselskapar slik som Uber, Lyft, AirBnb, Foodora, Finn.no kvar dei er har ein
såkalla "copyleft" lisens med åpen kildekode.
F4 Signert Christoffer Tallerås (tillegg, nytt punkt)
Endre åndsverkslovgivningen og skape reguleringar som bidrar og sikrer til at
programvaren til norske platform selskaper til å måtte ha ein fri og åpen lisens eller
"copyleft" lisens med åpen kildekode. Og at at lukket programvare frå utlandet om
mogleg forbys eller blir merket med ein fem-grads merking som informerer om brudd av
dei fire "copyleft" friheitane, kvar den femte graden omtaler personvern.
Votering
Antall stemmeberettigede: 11
For
Mot
Avholdende
F2
F4

Resultat

1
1

10
10

1
0

Falt
Falt

F3

F7

Avholdende

Resultat

3

9

0

F5

11

0

0

F1

11

0

0

F3/F5

F5 videre

Vedtatt
Vedtatt
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Pauline ankommer møtet 20:16

115 Politiske uttalelser til LS som ikke har vært innom SST
Pauline innleder om ”Den nye velferden”
Pauline forlater møtet 20:36
Debatt

116 Orientering (B-sak)
Denne saken er unndratt offentligheten.

Møtet heves kl. 20:55
Deretter møtekritikk
Vennlig hilsen
Ulrikke Torgersen
Referent
Stavanger, 18. april 2020
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