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Til Sentralstyret  1 
Kopi Landsstyret 2 
Dato 14. januar 2020  3 
Fra Sebastian Teigen Nygård, organisasjonssekretær 4 
 5 

6 

7 

 8 
Møtedato: 20. januar    9 
Møtested: Zoom (https://tinyurl.com/ZoomSST-2-21)  10 
Møtetid: 18.00-21:00, skolering i Google Drive og HyperSys, v/ Miriam Langmoen fra 17.00 11 
Link til skjema for innsending av endringsforslag: https://tinyurl.com/SkjemaSST-2-21  12 
Oversikt over innsendte forslag: https://tinyurl.com/InnsendteSST-2-21  13 

 14 

Saksliste 15 
033  Godkjenning av innkalling       V 16 
 17 
034  Valg av ordstyrer og referent      V 18 
Innstilling: Miriam Langmoen, ordstyrer 19 
  Tobias Stokkeland, referent 20 
 21 
035  E-postvedtak siden sist møte      O 22 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 23 
Under denne saken redegjør generalsekretær for eventuelle epostvedtak siden forrige 24 
sentralstyremøte, slik at de kan protokollføres. 25 
 26 
036  Orienteringsrunde        O 27 
Under denne saken redegjør alle for hva de har gjort siden forrige sentralstyremøte.  Utvalgsledere 28 
/ folk med koordinerende roller: 29 
- Hva (konkret) har gruppen din gjort siden forrige ordinære møte? 30 
- Hvilke prosjekter jobber dere med? 31 
- Hvem jobber med hva? 32 
- Hvordan ligger dere an med ting? 33 

Talspersoner: 34 
- Hva skjer i MDG (i MDGs sentralstyre, landsstyre og på Stortinget)? 35 

Generalsekretær: 36 
- Hva skjer i MDGs valgkampsutvalg og med MDGs valgkamparbeid? 37 
- Hva skjer i sekretariatet? 38 

Internasjonal kontakt: 39 
- Hva skjer i det internasjonale arbeidet? 40 

Alle: 41 
- Hvilke eksterne politiske aktører har du hatt politisk kontakt med? 42 
- Hva annet har du gjort i GU siden forrige møte? 43 

037  Oppdatering om covid-situasjonen      O 44 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 45 

https://tinyurl.com/ZoomSST-2-21
https://tinyurl.com/SkjemaSST-2-21
https://tinyurl.com/InnsendteSST-2-21
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Dette er en fast orienteringssak der generalsekretær redegjør for hvordan situasjonen påvirker GU 46 
og hvilke koronavurderinger GU og MDG gjør løpende.   47 
 48 
038  Revidering av kommunikasjonsstrategien (B-sak)    V 49 
v/ Christine Evjen, sentralstyremedlem 50 
 51 
039  Handlings- og tidsplan for sommerleirgruppa 2021    V 52 
v/ Elisabeth Udjus, sentralstyremedlem 53 
 54 
040  Handlings- og tidsplan for webinargruppa     V 55 
v/ Sigurd Sønstelie, sentralstyremedlem 56 
 57 
041 Diskusjonssak om ekstraordinært landsmøte    D 58 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 59 
 60 
042  Møt (deler av) sekretariatet!       O 61 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 62 
 63 
043  Status fylkeslag         D 64 
v/ Kristina Moe-Karlsen, Saida Tufa og Vilhelm Bjørgul, fylkessekretærer 65 
Under denne saken redegjør fylkessekretærene for hva ståa er i fylkeslagene de har ansvar for. 66 
Dersom en fylkessekretær ikke kan delta på møtet, sender hen en skriftlig orientering. Det blir mulig 67 
for sentralstyret å stille spørsmål og vi åpner for en diskusjon etter orienteringen.  68 
 69 
044 Internprogram GULS-1-21       D 70 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 71 
 72 
045 Gjennomgang av vedtekter og økonomiske retningslinjer   O 73 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 74 
 75 
 76 
 77 
Deretter møtekritikk 78 
 79 
 80 
O er orienteringssaker 81 
D er debattsaker 82 
V er vedtakssaker 83 
 84 
 85 
Horten, 14. januar 2020   86 
 87 
Sebastian Teigen Nygård, 88 
Organisasjonssekretær 89 
 
 
 
 
 
 
 
 



3/14 
 

Til  Landsstyret 
Kopi  Sentralstyret 
Fra  Christine Evjen, sentralstyremedlem 
Dato  08.01.2021 
Saksnr. SST-2-21-038 
 
 

90 

91 

 
Dette er en B-sak, som betyr at den er unndratt offentligheten, per Grønn Ungdoms 
vedtekter (reviderte i 2019) §13.3, andre setning. 
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Til  Landsstyret 
Kopi  Sentralstyret 
Fra  Elisabeth Udjus, sentralstyremedlem 
Dato  12.01.2021 
Saksnr. SST-2-21-039 
 92 

93 

94 

Bakgrunn  95 

I 2021 skal vi (forhåpentligvis) arrangere sommerleir. Det er fortsatt pandemi og ingen vet når 96 
den tar slutt. Det betyr at det er noe usikkerhet rundt sommerleirs form og om vi faktisk kan 97 
avholde den.  98 

Diskusjon  99 

Det er ganske usikkert hvor mange som kan delta på sommerleir og vanskelig å sette et 100 
konkret tall slik det har blitt gjort tidligere. Det er en selvfølge at vi ønsker å ha så mange 101 
deltakere som overhode mulig, samtidig som at vi overholder smittevernreglene.  102 

 103 

Sommerleirgruppa kommer til å planlegge for ulike alternativer i tilfelle smittetallene 104 
stiger. Eksempelvis sovealternativer, kohorter, oppdeling av deltakerne i programmet ol.  105 

 106 
Sommerleir er en stor  og viktig  skoleringsarena for det brede laget av medlemsmassen 107 
vår og det er viktig at dagene er fylt med valgkamprelatert opplegg.  Det er også viktig å 108 
nivådele i større grad, slik som skoleringsstrategien legger opp til.   109 

 110 

Og til sist: Sommerleir skal være gøy! 111 

Spørsmål til diskusjon  112 

● Er det noe annet sommerleirgruppa bør ha som mål? 113 
● Er det noen tidsfrister som bør se annerledes ut? 114 
● Spørsmål?  115 

Forslag til vedtak  116 

F1: Handlings- og tidsplanen for sommerleirggruppa vedtas slik den foreligger  117 

Vedlegg  118 

1- Handlings- og tidsplanen for sommerleirsgruppa 2021  119 
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Vennlig hilsen  120 

Elisabeth Udjus 121 
sentralstyremedlem  122 

Oslo, 12. januar 2021  123 
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 124 

        125 

126 

127 

Sommerleirgruppa skal (forhåpentligvis) arrangere sommerleir og slik ser handlings og 128 
tidsplanen vår ut i 2021: 129 

Før mars  130 

● Planlegge for ulike alternativer som gjør det mulig å arrangere sommerleir på 131 
tross av pandemien. 132 

● Engasjere et frivilligteam. 133 

Før juni 134 
● Planlegge og lage et program som nivådeler deltakerne og prioriterer valgkamprelatert 135 

innhold. 136 
● Planlegge for en sommerleir med stort sosialt fokus  137 

Under sommerleir  138 

● Avholde (hvis pandemien tillater) en gøy, trygg og lærerik sommerleir for gamle og nye 139 
medlemmer i Grønn Ungdom. 140 

Etter sommerleir 141 

● Evaluere sommerleir 142 
  143 
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Til  Landsstyret 
Kopi  Sentralstyret 
Fra  Sigurd Sønstelie, sentralstyremedlem 
Dato  13.01.2021 
Saksnr. SST-2-21-040 

 144 

 145 

146 

147 

 148 

Bakgrunn 149 

I 2021 skal en webinargruppe bestående av Sigurd, Pauline, Peter og Jørgen bidra til å sikre et 150 
lærerikt, engasjerende og sosialt medlemstilbud gjennom å arrangere webinarer for hele 151 
ungdomspartiet. 152 
 153 

Spørsmål til diskusjon 154 

• Er målene vi har satt oss ambisiøse nok? 155 
• Spørsmål? 156 

Forslag til vedtak 157 

F1: Handlings- og tidsplan til webinargruppen vedtas. 158 
 159 
 160 
Med vennelig hilsen 161 
  162 
Sigurd Sønstelie,                                                   163 
Sentralstyremedlem 164 
 165 
Oslo, 13. januar 2021    166 
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167 

168 

169 

170 

171 

 172 
Mål:  173 

• Vi ønsker å strekke oss fra et gjennomsnitt på 10 deltakere per webinar til 20 174 
deltakere per webinar. 175 

• Vi ønsker å diversifisere hvem som kommer på webinarer.  176 
• Vi skal ha webinarer som gir kunnskap som er nyttig i skolevalgkampen.  177 

o Gå gjennom relevant politikk, kunnskap og opplæring. 178 
i. Med unntak så det fortsatt blir et variert tilbud. 179 

 180 
Arbeidsfordeling: 181 

• Først roterer vi på oppgavene. Så tar vi stilling på om vi vil fortsette å rotere, ha faste 182 
ansvarsområder eller lager hvert vårt arrangement i måneden. 183 

• Temaer til Webinarer bestemmer vi sammen på møter. 184 
 185 
Ansvarsoppgaver: 186 

1. Kontakte Speakers. 187 
2. Bestille eller lage grafikk. 188 
3. Lage arrangement på facebook og oppdatere nettsiden. 189 
4. Sende ut påminnelser og reklamere for webinaret. 190 
5. Sende ut link. 191 
6. Være tilstede på møtet og være sosial vakt etter møtet.  192 

 193 

Tidslinje:  194 
• 1 Webinar i uken 195 

o Ikke faste webinardatoer 196 
• 1 Webinargruppemøte i måneden 197 

o Ikke faste møtedatoer  198 
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Uke Webinar Møter og skoleringer 

Januar 
 

Gruppemøte 

1 
  

2 
  

3 Webinar: Norge ut av Oljealderen Skolering i Grafikk 18 Januar 

4 Webinar: Psykisk Helse 
 

Februar 
 

Gruppemøte 

5 Webinar: Landbruk som klimaløsning 
 

6 Webinar: Klesindustrien 
 

7 Webinar 
 

8 Webinar 
 

Mars 
 

Gruppemøte 

9 Webinar 
 

10 Webinar 
 

11 Webinar 
 

12  Webinar 
 

April 
 

Gruppemøte 

13 Påskeferie 
 

14 Webinar 
 

15  Webinar 
 

16 Webinar 
 

17 Webinar 
 

Mai 
 

Gruppemøte 
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18 Webinar 
 

19  Webinar 
 

20 Webinar 
 

21 Webinar 
 

Juni 
 

Gruppemøte 

22 Webinar 
 

23 Webinar 
 

24 Webinar 
 

25 Sommerferie 
 

Juli 
  

26 Sommerferie 
 

27 Sommerferie 
 

28 Sommerferie 
 

29 Sommerferie 
 

August 
  

30 Webinar Gruppemøte 

31 Webinar 
 

32 Webinar 
 

33 Valgkamp 
 

34 Valgkamp 
 

35 Valgkamp 
 

September 
 

Gruppemøte uke 38 eller 39 

36 Valgkamp 
 

37   
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38 Webinar 
 

39 Webinar 
 

Oktober 
 

Gruppemøte 

40 Webinar 
 

41 Mulig høstferie for SST 
 

42 Webinar 
 

43 Webinar 
 

November 
 

Gruppemøte 

44 Webinar 
 

45 Webinar 
 

46 Webinar 
 

47 Webinar 
 

Desember 
  

48 Webinar 
 

49 Webinar 
 

50 Webinar 
 

51 Juleferie 
 

52 Juleferie 
 

  199 
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Til  Landsstyret 
Kopi  Sentralstyret 
Fra  Miriam Langmoen, generalsekretær 
Dato  13.01.2021 
Saksnr. SST-2-21-041 

200 

201 

 202 

Bakgrunn  203 

Det ligger an til at vi skal ha et ekstraordinært landsmøte i slutten av april. Det er et par 204 
praktiske ting saksbehandler ønsker at vi skal diskutere. 205 
 206 

Drøfting  207 
I utgangspunktet var det tenkt at vi kun skulle bruke det ekstraordinære landsmøtet til å 208 
diskutere politikk og ha debattskoleringer. Imidlertid har organisasjonssekretær Sebastian 209 
foreslått at vi også kan behandle vedtekter på det ekstraordinære landsmøtet. Vedtektene 210 
skal behandles i hvert oddetallsår, og saksbehandler tolker det slik at hvis vi behandler dem 211 
nå i april så trenger vi ikke å ha en ny behandling på det ordinære landsmøtet i november. 212 
Dette vil gi landsmøtet i november mer tid til andre ting. 213 
 214 
Det er et særelement som kan gjøre det ekstra lurt å diskutere vedtekter på landsmøtet i 215 
april. Både Hulda og Teodor kommer til å gå av som talspersoner nå i november. I GU har det 216 
i mange år vært en debatt fra og til om man skal bytte fra en talspersonmodell til en leder-217 
nestleder-modell. Dette vil i så fall kreve en vedtektsendring. 218 
 219 
Dersom vedtektene behandles på det ordinære landsmøtet i november, og landsmøtet går inn 220 
for å bytte til ledermodell, så trer de i kraft etter at landsmøtet er avsluttet. Det betyr at GU 221 
kommer til å velge to nye talspersoner i november 2021 og at en av dem må gå av på 222 
landsmøtet i 2022 (eller bli nestleder). Dersom vedtektene derimot behandles på landsmøtet i 223 
april, og landsmøtet vil bytte til ledermodell, så vil det bety at GU skal velge en leder og en 224 
nestleder i november 2021, og valgkomiteen får fortsatt nok tid til å vurdere kandidater til 225 
disse vervene. 226 
 227 
Men! Vanligvis er det landsstyret som innstiller til landsmøtet på vedtektsendringer, og det 228 
rekker ikke LS-1 å ta stilling til. Saksbehandler vurderer derfor om vi bør ha et ekstraordinært 229 
landsstyremøte i løpet av februar-mars, som kan innstille på vedtektsendringer + dagsorden 230 
og møteregler for landsmøtet i april. Et sånt ekstraordinært LS bør kunne holdes over én 231 
kveld, gjerne i en ukedag. Vi gjorde det samme i 2020 da vi reviderte budsjettet på et 232 
ekstraordinært landsstyremøte en kveld i juni. 233 
 234 
Hvis vi skal behandle vedtekter er det også lurt å sette ned en gruppe som kan vurdere dem 235 
helhetlig og komme med endringsforslag. Saksbehandler har lagt opp til at et eventuelt slikt 236 
arbeid primært ledes av kontrollkomiteen. 237 
 238 

Spørsmål til diskusjon 239 
• Er det lurt å behandle vedtekter i april? 240 
• Er det lurt å ha et kort ekstraordinært LS, eller går det greit å ha landsmøte uten LS?  241 
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 242 

Forslag til vedtak 243 

F1: Sentralstyret legger opp til at vi skal behandle vedtekter på landsmøtet i april.  244 
 245 
F2: Generalsekretær får mandat til å koordinere med kontrollkomiteen, sekretariatet og 246 
eventuelle andre for å sette ned en arbeidsgruppe som kan vurdere dagens vedtekter og  se 247 
om noe bør endres. Arbeidet i en slik gruppe ledes av kontrollkomiteen. 248 
 249 
F3: Generalsekretær får mandat til å vurdere ulike datoer for et ekstraordinært 250 
landsstyremøte i februar-mars, som skal behandle vedtektsendringer og eventuelt også 251 
dagsorden og møteregler for landsmøtet i april.  252 
 253 
 254 
  255 
Med vennlig hilsen 256 
 257 
 258 
Miriam Langmoen, 259 
generalsekretær 260 
 261 
Oslo, 13. januar 2020  262 
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Til  Landsstyret 
Kopi  Sentralstyret 
Fra  Miriam Langmoen, generalsekretær 
Dato  13.01.2021 
Saksnr. SST-2-21-044 

263 

264 

265 

266 

 267 

Bakgrunn  268 
Vi skal ha landsstyremøte! På sentralstyremøtet kommer vi til å gå gjennom internprogrammet, 269 
altså programmet vi bruker internt i sentralstyret som viser alle oppgavene som må gjøres og 270 
hvem som skal gjøre dem. Vi kommer til å ha god tid og gå gjennom alle oppgavene grundig.  271 
 272 
Internprogrammet ferdigstilles ikke før etter helga. Det ligger her:  273 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q7DUJ2tyjtVSDJSoyq6Xt622Eyrzj5ys74NigsjNug274 
Q/edit#gid=0 (i sentralstyrets Google Drive -> SST2021 -> Landsstyret -> GULS-1-21). 275 
 276 
  277 
Med vennlig hilsen 278 
 279 
 280 
Miriam Langmoen, 281 
generalsekretær 282 
 283 
Oslo, 13. januar 2020 284 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q7DUJ2tyjtVSDJSoyq6Xt622Eyrzj5ys74NigsjNugQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q7DUJ2tyjtVSDJSoyq6Xt622Eyrzj5ys74NigsjNugQ/edit#gid=0

