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Deretter møtekritikk
O er orienteringssaker
D er debattsaker
V er vedtakssaker

Med vennlig hilsen
Miriam Langmoen,
generalsekretær
Oslo, 8. juni 2020
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PRAKTISK INFO
Generelt smittevern
Miriam er smittevernansvarlig for helgen, men alle har ansvar for å følge reglene. Vi
kommer til å være mest mulig utendørs, ha gode rutiner for håndvask og spriting, og
holde god avstand (også i bil).
Dersom du har noen symptomer på luftveisinfeksjon så kan du ikke delta fysisk. Gi beskjed,
vi fikser en god digital løsning!
Si fra til Miriam dersom du er i en risikogruppe.

Møte-kohorter
For å begrense eventuell smittespredning, kommer vi til å sette opp møte-kohorter. Disse
kommer til å kjøre bil sammen begge veier, sitte ved siden av hverandre under møtet
(fortsatt med 1 meter avstand!) osv.
NB: Dette er ikke ordentlige kohorter, og det er ikke lov å bryte 1-metersgrensa med
dem.
Møte-kohortene:
Nora (sjåfør), Christine, Rauand, Hulda
Jørgen (sjåfør), Ulrikke, Elisabeth, Miriam
Teodor (sjåfør), Christoffer, Tobias

Hytta
Vi skal overnatte på Miriams familiehytte «Siesta». Alle sover på i god avstand på ulike
rom eller hemser, med mindre de er i en (reell) kohort og for eksempel bor sammen til
vanlig.
Hytta har senger, dyner og puter, samt innlagt vann og strøm. Vi kan kjøre helt fram til
hytta, så du trenger ikke å pakke i sekk. Dersom du våkner lett av sollys anbefales det å
pakke en øyemaske — flere av soverommene har mye morgensol og tynne gardiner.
Hytta ligger nær Drammensfjorden, og det er gode bademuligheter.
Det er ikke WiFi på hytta (men god mobildekning). Print ut eller last ned sakspapirene
på forhånd!

Reise
Alle kjører bil til hytta, med sin møte-kohort. Oppmøte på hytta er (senest) 17:00.
Koordinér med din møte-kohort hvor dere møtes og når dere kjører fra Oslo — det tar
vanligvis en snau time. Husk at det er en fredag ettermiddag i juni, og sikkert kan være en
del trafikk ut av byen.
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Mat og drikke
Grønn Ungdom dekker alle måltider hele helga + snacks. Si fra til Miriam hvis du er
veganer eller har noen nye allergier som må tas hensyn til.
Vi kommer til å ha strenge regler for hvem som lager mat, hvilke smitteverntiltak vi
praktiserer og hvem som får være i kjøkkenområdet.
Helgen er alkoholfri.

Dusj
Hytta har innlagt vann og en dusj. Vi må vente minst åtte timer mellom hver person som
dusjer + sprite dusjen, av smittevernhensyn. Alle oppfordres derfor til å minimere
dusjing, så kan de som har et sterkt dusjbehov prioriteres.

Sakspapirene + forberedelser
Det forventes at du har satt deg inn i alle sakene og tilhørende spørsmål til diskusjon. I
tillegg må alle gjøre følgende forberedelser:
- Svare på skjemaundersøkelsen i saken om styreevaluering, innen fredag kl. 08:00
- Delta på gruppeevalueringsmøte med sin(e) arbeidsgruppe(r). Dette kan dere
eventuelt gjøre fredag kveld, dersom dere ikke får tid tidligere i uka.
Flere av sakene krever at du forbereder deg og tar notater. Det er lurt å ta notater fysisk
(på papir), i og med at vi skal sitte mye ute og det kan bli vanskelig å lese ting av laptopskjermer.

Pakkeliste
-

Sengetøy
Utskrevne sakspapirer og vedlegg, eller nedlastet digital versjon
Skrivesaker / notatbok
Vannflaske
Varme klær, ullsokker, gode sko
Klesskift og toalettsaker. Husk at vi ikke kan dele tannkrem eller lignende, så du
må ta med alt av toalettsaker du har tenkt å bruke
Badetøy og håndkle!
Solkrem
Øyemaske hvis du våkner lett av sola
Kassegitar (haha just kidding! unless..??)
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DAGSORDEN
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Til
Kopi
Fra
Dato
Saksnr

Sentralstyret
Landsstyret
Teodor Bruu, talsperson
06.06.20
SST-HE-20-003

EVALUERING AV
STYREARBEIDET
Bakgrunn

Vi er halvveis! Og da er det på sin plass å evaluere styrearbeidet. Denne saken handler om
SST som fellesskap, og ikke om de individuelle arbeidsgruppene.

Forberedelser
Alle må i god tid før fredag svare på dette skjemaet:
https://forms.gle/48MVXqunnuU83cJz5
Svaret ditt vil være anonymt, og det er en fordel om alle skriver bokmål, så man ikke blir
«avslørt» av målformen sin. Det er viktig at man svarer ærlig, og at man tar seg tid til å
tenke seg godt om før man svarer. Det tar ca. 10-15 minutter å svare på undersøkelsen.
På møtet kommer Teodor til å gå gjennom svarene som er kommet inn, og vi bruker disse
til å diskutere arbeidet vårt og hvordan vi kan forbedre oss.

Spørsmål til diskusjon
•
•
•

Kjenner du deg igjen i tilbakemeldingene som har kommet inn på hver del?
Hvordan kan vi bli flinkere på de tingene vi har svart at vi ikke er så flinke på?
Er det noe du har tenkt på til styreevalueringen som ikke har kommet opp som
eget spørsmål i evalueringsskjemaet?

Med vennlig hilsen
Teodor Bruu,
Talsperson
Oslo, 6. juni 2020
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Til
Kopi
Fra
Dato
Saksnr

Sentralstyret
Landsstyret
Hulda Holtvedt, talsperson
05.06.20
SST-HE-20-004

EVALUERING AV
ARBEIDSGRUPPENE
Bakgrunn

Målet med denne saken er at alle arbeidsgruppene evaluerer seg selv og sitt arbeid.
Gruppelederne har ansvaret for at evalueringen blir gjennomført i forkant av
halvtårshelga. Der medlemmer utenfor sentralstyret inngår i arbeidsgruppene, kan de
gjerne involveres i evalueringen.
Denne saken er relevant for kommunikasjonsgruppa, opplæringsutvalget,
(sommer)leirgruppa, ledelsen, strategiutvalget, argumentheftegruppa og
ansettelsesutvalget.

Forberedelser
Hver enkelt arbeidsgruppe diskuterer spørsmålene i forkant av møtet. Dette kan gjøres
over Zoom.
•

Hvilke mål satte dere dere i starten, og hvordan har dere lyktes i å nå målene?

•

Hvordan har gruppa organisert seg, og har organiseringen og arbeidsfordelingen
vært vellykket?

•

Hvordan har samarbeidsdynamikken vært, og hvordan kan dere samarbeide
bedre?

•

Hvordan har kapasiteten i gruppa vært gjennom året?

•

Hva er dere spesielt fornøyde med å ha fått til?

•

Hvordan kunne SST bidratt til at arbeidet i gruppa ble enda bedre?

•

(Dersom gruppa fortsetter til høsten) Hva er de to viktigste tingene dere skal
gjøre bedre i neste halvår?
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På møtet
Alle gruppene presenterer sine evalueringer. Deretter blir det noe rom for
diskusjon/spørsmål/tilleggsopplysninger.
Med vennlig hilsen
Hulda Holtvedt
Talsperson
Oslo, 6. juni 2020
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Til
Kopi
Fra
Dato
Saksnr

Sentralstyret
Landsstyret
Miriam Langmoen, generalsekretær
06.06.20
SST-HE-20-005

EGENEVALUERING, EVALUERING AV
HVERANDRE OG PERSONLIGE VISJONER
Bakgrunn
Tilbakemeldinger er viktig for å kunne få flere ideer og forbedre arbeidsmetoder og
resultater. Ofte vil tilbakemeldinger fra andre også kunne korrigere et ofte altfor
selvkritisk blikk på egen innsats. Derfor evaluering både av oss selv og hverandre!
Både ros og konstruktiv kritikk kan være utfordrende å gi og få. Denne bolken skal skape
en arena for nettopp dette. Tilbakemeldingene under denne bolken er i utgangspunktet
konfidensielle.

Egenevaluering
Alle forbereder svar på spørsmålene under og presenterer dem i plenum. Spørsmålene
handler om tiden din i sentralstyret fra landsmøtet i november og til i dag (ikke tidligere år
i SST hvis du har sittet flere perioder).
•
•
•
•

•

•
•

Hvordan opplever du det å få og gi tilbakemeldinger i sentralstyret?
Hvordan har arbeidskapasiteten din vært dette halvåret?
Hvordan har det vært for deg å jobbe de siste månedene under pandemien?
Reflekter over egne forventninger til andre:
o Hvor mye forventer du av andre vs. hvor mye forventer du av deg?
o Hvordan kommuniserer du dine forventninger til andre?
Reflekter over andres forventninger til deg:
o Forventes det for mye/lite av deg?
o Er det enkelt å vite hva andre krever av deg?
Nevn en ting du ønsker å bli flinkere til/få mer erfaring med.
Nevn to ting du er fornøyd med av det du har gjort i sentralstyret i år.

Evaluering av hverandre
Alle forbereder to punkter med ros og et med konstruktiv tilbakemelding, for hvert
medlem i sentralstyret. Hva er to ting denne personen har utrettet / bidratt med positivt
det siste halvåret? Hva er et område der ting kan bli bedre? Du skal altså forberede tre
punkter for hvert av de ti andre sentralstyremedlemmene, totalt tretti punkter.

Personlige visjoner
I en politisk organisasjon jobber vi stadig mot større og mindre mål, på kort og lang sikt —
også personlig. For å hjelpe hverandre fremover og få en felles forståelse av hva som
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driver oss, kan det være fint å gi rom for å dele hvilke personlige visjoner vi har i Grønn
Ungdom, MDG eller innenfor noe helt annet. Spørsmål til diskusjon (frivillig):
•
•
•
•
•

Tar du gjenvalg?
Hvis nei, hva er planene dine videre?
Hva slags planer har du det neste året?
Hvilke personlige ambisjoner har du i De Grønne på sikt?
Hvor lenge ser du for deg å være aktiv i Grønn Ungdom?

Med vennlig hilsen
Miriam Langmoen,
generalsekretær
Oslo, 6. juni 2020
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Til
Kopi
Fra
Dato
Saksnr

Sentralstyret
Landsstyret
Hulda Holtvedt, talsperson
05.06.20
SST-HE-20-006

OMFORDELING AV
ARBEIDSOPPGAVER
Bakgrunn

Målet med denne saken er å sikre at vi fordeler arbeidsoppgaver og arbeidskapasitet på
en hensiktsmessig måte fram til landsmøtet. Ledelsen har snakket med alle SSTmedlemmer og kommer her med et forslag til ny arbeidsfordeling. I denne saken er det
lagt opp til at vi diskuterer oss frem til en felles enighet (konsensus).

Spørsmål til diskusjon
•
•
•

Klarer vi å utføre arbeidsplanen med foreslått arbeidsfordeling?
Er arbeidsoppgavene hensiktsmessig og rettferdig fordelt?
Hvordan kunne vi eventuelt fordelt dem annerledes?

Arbeidsoppgave

Hvem

Kommunikasjonssjef

Christine

Kommunikasjonsgruppe

Hulda, Teodor, Rauand, Christoffer, Ulrikke

Opplæringssjef

Elisabeth

Opplæringsgruppa

Nora, Jørgen, Christine

Leir- og GULM-sjef

Tobias

Leir- og GULM-gruppe

Christoffer, Elisabeth, Ulrikke, Rauand

Ansettelsesutvalg

Miriam og Rauand

Internasjonal kontakt

Nora

Leder av strategiutvalget

Ulrikke

Strategiutvalget

Jørgen, Teodor

Personvernsjef

Christoffer

Personverngruppe

Miriam, (Sebastian)
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Letedirektør

Christine

PU: Fred, forsvar og migrasjon

Nora, Jørgen (i underutvalget for sikkerhetspolitikk)

PU: Landbruk og dyrevelferd

Tobias (ikke koordinator)

PU: Helse, velferd og likestilling Ulrikke (ikke koordinator)
PU: Skole og utdanning

Elisabeth (ikke koordinator)

Med vennlig hilsen
Hulda Holtvedt,
Talsperson
Oslo, 5. juni 2020
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Til
Kopi
Fra
Dato
Saksnr

Sentralstyret
Landsstyret
Ulrikke Torgersen, sentralstyremedlem
08.06.20
SST-HE-20-007

INNSPILL TIL STRATEGIUTVALGET
Bakgrunn

Strategiarbeidet har begynt å tilspisse seg. Undertegnede ønsker en debatt som skal
konkretiseres rundt spørsmålene til diskusjon.
Noen av spørsmålene til diskusjon som ble tatt opp på sist sentralstyremøte ble for lite
debattert og undertegnede har derfor meldt en ny sak. Undertegnede ønsker innspill til
den både den kommende politiske delen, men også innspill på viktige punkter i den
organisatoriske delen.

Drøfting
Politiske mål
MDGLS la i helgen seg på et mål om oppslutning på 7 prosent nasjonalt, som er over
dobbelt så mye som resultatet sist nasjonale valgkamp. Vi fikk 10,8 prosent i
skolevalgkampen fjor, som var en økning på 4 prosentpoeng fra valgkampen i 2017. Mye
har endret seg i det politiske landskapet siden 2017. Klimastreik, Australia-brannene og
flom og hete i Norge. Hvor raddis skal vi være i målsettingen for 2021? Skal vi doble det i
likhet med MDG? I fjor ble vi det tredje største partiet for skoleungdom. Skal vi ha et mål
om å vært det nest største i 2021?
Vi skal farge Stortinget grønt og få mange ungdommer høyt på lista. Skal vi ha et mål om
antall GUere på Stortinget? Skal vi f.eks. ha et mål om å ha flere ungdomskandidater på
Stortinget i 2021 enn... folk fra Venstre?
Per nå er vi fjerde størst på Facebook, like etter Fpu. Hvor skal vi ligge på i slutten av
valgkampen i 2021?
I 2019 hadde vi slagordet ”NÅ” som vi fikk mange tilbakemeldingen på at funket bra. I fjor
var det materiellgruppa som bestemte slagordet MDG hadde i 2019 slagordet “For
mennesker og miljø” og som de skal videreføre til neste år i sin strategi pga. stor suksess.
Skal vi ha et nytt slagord i år, eller skal vi videreføre det gamle?
Motstanderstrategi
Undertegnede skal lage et utkast til motstanderstrategi før sommeren og ønsker innspill
fra sentralstyret. På MDGLS i helga var det i saken om valgkampstrategi diskusjon om å
endre motstandere fra regjeringen og Frp (som var innstillingen) til å inkludere
Senterpartiet. Det var flere som argumenterte for at siden Senterpartiet vokste såpass
mye i fjor og så ha de stor mulighet til å kuppe saker som også vi markerer oss på. Fly, kjøtt
etc. Kan det å anerkjenne dem som for eksempel hovedmotstander gjøre vår politikk
tydeligere? Eller gidder vi ikke å bry oss om dem fordi de suger på klima?
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Den organisatoriske delen
Undertegnede ønsker innspill på sentralstyrets erfaringer fra sist valgkamp. Hvordan var
ansvarsfordelingen mellom sentralstyret og fylkene? God, dårlig, slitsom? Er det noe vi
kan endre på eller gjøre bedre når det kommer til valg av debattanter, reising, og hjelp til
fylkene? Vi skal jo nå ansette to fylkessekretærer som kan ha innvirkning forholdet
mellom nasjonalt og fylkene. Hvor mye skal SST planlegge å bidra i fylkene i de lokale
valgkampene?
MDGLS har bestemte i helga at de skal føre et “target to win”-prinsipp og satse på Oslo,
Akershus og Hordaland (Vestland). Utvalget ser ut til å innstille på en lignende strategi. Er
det annerledes når det gjelder skolevalgkamp eller er dette noe vi bør satse på?
Partisekretær Torkil tok kontakt med Miriam og ba oss klargjøre relasjonen mellom om
GU og MDG i den korte valgkampen. Det kan være slitsomt å drive skolevalgkamp, og
mange av de største fylkene huker også inn GUere som kan være ressurser for dem. Dette
kan være en god læringsarena for medlemmene våre, men det kan også føre til at flere
deltar mindre i skolevalgkampen. Hvor mye vi skal hjelpe MDG i direkte valgkamp mener
undertegnede er viktig å avklare på forhånd slik at vi ikke kommer i en situasjon
medlemmene våre driver ufrivillig ”dobbel valgkamp”.

Spørsmål til diskusjon oppsummert
•

Hvor mange prosent oppslutning skal vi ha som mål for den nasjonale
skolevalgkampen?

•

Skal vi ha mål om flere GUere på Stortinget enn fra Unge Venstre? …Eller bare
flere GUere på Stortinget enn fra Venstre?

•

Hvor store skal vi bli på sosiale medier?

•

Nytt/videreføring av slagord? Hvem skal i så fall bestemme det? Skal
Strategiutvalget innstille på det i år istedenfor materiellgruppa?

•

Hvordan skal ansvarsfordeling mellom SST og fylkene se ut?

•

Hvordan skal relasjonen mellom GU og MDG være og hvor mye ressurser fra GU
skal inn i MDG (dørbank, stand ol.)

•

Skal vi også ha en lignende ”target to win”- prioritering av ressurser? Hvis ja,
hvilke fylker?

•

Er Senterpartiet en reell motstander, eller skal vi ikke gidde å bruke tid på den
fordi de som stemmer på oss ikke bryr seg om dem?

•

Hvor stor rolle får sentralstyret i fylkesvalgkampen når vi nå ansetter to nye
fylkessekretærer?

•

Skal vi ha et tak på hvor mye menneskelige ressurser vi skal bruke på MDG av typ
dørbank, stand etc.?
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•

Skal vi oppfordre medlemmene våre til å bruke energien på skolevalgkampen eller
skal vi prøve å få flest mulig til å være med MDG på sine aksjoner og aktiviteter for
å bygge bro?

Med vennlig hilsen
Ulrikke Torgersen,
Sentralstyremedlem
Oslo, 8. juni 2020
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Til
Kopi
Fra
Dato
Saksnr

Sentralstyret
Landsstyret
Miriam Langmoen, generalsekretær
07.06.20
SST-HE-20-008

HØSTEN OG
ÅRSMØTESESONG
Bakgrunn

Etter halvtårs tar vi straks ferie og epostfrie dager. Deretter er det GULS-3,
årsmøtesesong, skoleringer og travel høst. Formålet med denne saken er å få litt mer
overblikk over hva som skjer neste halvår, og snakke om sentralstyrets rolle i
årsmøtesesongen. Enkelte ting (som en eventuell høstleir / utvidet GULM) vet vi ennå
ikke sikkert om, men det meste er spikret.
De siste to årene har vi hatt en felles helg med det svenske sentralstyret
(Förbundsstyrelsen). Dette vil av naturlige årsaker være vanskeligere å planlegge i år,
men dersom grensene åpnes i høst vil saksframlegger prioritere å få til et møte med
svenskene.
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Spørsmål til diskusjon om høsten
•
•

Har du god oversikt over hva som skjer neste halvår?
Når skal du ta ferie?

Litt om årsmøtesesongen
Det er to viktige aspekter ved SSTs deltagelse i årsmøtesesongen. Det første er SSTs
deltagelse i fylkeslagenes valgkomiteer. Det andre er SSTs tilstedeværelse på selve
årsmøtene. Dette inkluderer gjerne å være ordstyrer/referent, bidra til å arrangere møtet
i samråd med Saida dersom fylket sliter, og å skolere det nyvalgte styret.
De fleste fylkeslagene har ikke satt dato for årsmøtet ennå, men vi kan regne med at
mesteparten blir i uke 39 og 40, særlig i helgene. Saida kommer tilbake til oss med et
forslag til hvor ulike sentralstyremedlemmer skal være i årsmøtesesongen.

Spørsmål til diskusjon om årsmøtesesongen
•
•
•
•

Hvor mye arbeid kan og bør vi forvente at sentralstyremedlemmer legger ned i
valgkomiteene?
Bør vi etterstrebe eller unngå å plassere SSTere i valgkomiteer for fylker de selv
har tung personlig erfaring fra?
Hvordan kan vi sørge for ryddigst mulig prosess i ulike fylkers valgkomiteer?
Er du ledig for eventuell reising i uke 39 og 40? (Dette blir ikke et
verveukeopplegg, men er antagelig snakk om å kunne reise i helga og besøke et
årsmøte.)

Med vennlig hilsen
Miriam Langmoen,
generalsekretær
Oslo, 7. juni 2020
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