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Til Sentralstyret  
Kopi Landsstyret 
Dato 18. mai 2021  
Fra Miriam Langmoen, generalsekretær 
 

 

SAKSPAPIRER FOR 
HALVTÅRSEVALUERING  2021 
 

Møtedato: 21.-24. mai 2021  

Møtested: Fausko Gjestegard, Hemsedal 

Møtetid: Se plan for helga 

Oppmøte: Fredag ettermiddag i Oslo og Bergen. Mer presis info kommer for de ulike 

bilene.  

 
 

Saksliste 
001 Godkjenning av innkalling 
 
002 Valg av ordstyrer og referent 
Innstilling: Hulda Holtvedt, ordstyrer 
  Teodor Bruu, referent 
 
003 Evaluering av styrearbeidet       D 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 
 
004 Evaluering av arbeidsgruppene       D 
v/ Hulda Holtvedt, talsperson 
 
005 Egenevaluering og evaluering av hverandre      D 
v/ Hulda Holtvedt, talsperson 
 
006 Personlige visjoner, gjenvalg og kontinuitet      D 
v/ Hulda Holtvedt, talsperson 
 
007 Omfordeling av arbeidsoppgaver      V 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 
 
008 Valgkamp  — hvem gjør hva og hvordan overleve?    D 
v/ Hulda Holtvedt, talsperson 
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009 Høsten, årsmøtesesong og årshjul      D 
v/ Hulda Holtvedt, talsperson 
 
 
 
 
 
Deretter møtekritikk 
 
 
O er orienteringssaker 
D er debattsaker 
V er vedtakssaker 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Miriam Langmoen, 
generalsekretær 
 
 
Oslo, 18. mai 2021  
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PRAKTISK INFO 
Fausko gjestegard 
Halvtårs blir avholdt på Fausko gjestegard (der vi var på høstleir). Vi skal leie 
Hallingstugu. Alle får eget rom, og vi får et møtelokale som er stort nok til at vi kan holde 
god avstand. Alle må ta med eget sengetøy eller sovepose. 
 

Smittevern 
Miriam L. er smittevernansvarlig for helgen, men alle har ansvar for å følge reglene. Vi 
kommer til å sove på enerom, ha gode rutiner for håndvask og spriting, og holde god 
avstand. I tillegg må alle PCR-teste seg før halvtårs, og alle må teste seg på nytt uka etter.  
 
Vi skal være i Hemsedal kommune, der det for tiden ikke er noen covid-smitte. Vi anser 
de største risikoene for å være at: 
1. Vi bringer smitte til Hemsedal og smitter folk som er bosatt der, 
2. En av oss smitter et sentralstyremedlem fra en annen  landsdel, slik at vi bringer smitte 
fra Østlandet til Vestlandet eller vice versa.  
 
 Det er ikke lov å gå på butikken, spise ute eller lignende på halvtårs. Så langt det er 
mulig skal vi isolere oss 100% fra lokalbefolkningen.   
 
Dersom du har noen symptomer på luftveisinfeksjon så kan du ikke delta fysisk. Gi beskjed, 
det er mulig å delta digitalt! 
 

Møte-kohorter 
Vi deler oss inn i to kohorter: Vestlandet (Peter, Tobias, Miriam A. og Pauline) og 
Østlandet (Jørgen, Elisabeth, Hulda, Teodor, Christine og Miriam L.). Sigurd deltar 
digitalt.  
 
Under møtet skal du sitte ved siden av de fra samme kohort som deg (men fortsatt med 1 
meter avstand). Du kommer også til å for eksempel bruke samme pålegg som de i samme 
kohort som deg når vi spiser.  
 
Miriam L. går over kohortreglene når vi ankommer Fausko.  
 

Reise 
Alle kjører bil til Fausko, med sin møte-kohort. Reiseplanen står beskrevet i dagsorden.  
 

Mat og drikke 
Grønn Ungdom dekker alle måltider hele helga + snacks. Si fra til Miriam L. hvis du er 
veganer eller har noen nye allergier som må tas hensyn til. 
 
Vi må lage egen mat for helga. Miriam L. og Tobias har ansvar for dette. Vi kommer til å ha 
strenge regler for hvem som lager mat, hvilke smitteverntiltak vi praktiserer og hvem 
som får være i kjøkkenområdet. 
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Alle kan kjøpe snacks til seg selv for opptil 200 kr, før helga starter. Dette blir refundert. 
(Dette er så vi ikke deler snacks og/eller må dra på butikken i Hemsedal.) 
 
Helgen er alkoholfri.  
 

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 kveld. 
• Delta på gruppeevalueringsmøte med sin(e) arbeidsgruppe(r). Dette kan dere 

eventuelt gjøre fredag kveld eller lørdag morgen, dersom dere ikke får tid 
tidligere i uka. 

 
Flere av sakene krever at du forbereder deg og tar notater.  
 
Miriam L. kommer til å printe ut sakspapirer til alle. Det er altså ikke nødvendig å ta med 
laptop dersom man ikke ønsker det. Vi oppfordrer til å unngå mest mulig skjerm 
underveis i møtet, av hensyn til møtekvaliteten. Derfor kan det også anbefales å ta 
notater på forhånd på papir.  
 

Pakkeliste 
• Sengetøy 
• Håndkle 
• Skrivesaker / notatbok 
• Vannflaske 
• Varme klær, ullsokker, gode sko 
• Turklær! Vi skal være en del ute, og det skal regne. Pakk for været.  
• En liten ryggsekk til tur.  
• 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. 
• Gjerne spill eller ideer for sosiale ting vi kan gjøre med god avstand! 
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Til Sentralstyret  
Kopi Landsstyret 
Fra Miriam Langmoen, generalsekretær 
Dato 13.05.21  
Saksnr SST-HE-21-003 

 

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 
Innen fredag kveld må alle svare på dette skjemaet: 
https://forms.gle/VpxRQ8TghhQt5oyg8 
 
Svaret ditt vil være anonymt, og det er en fordel om alle skriver nynorsk, så ingen blir 
«avslørt» av målformen sin. (Lenge siden du har skrevet nynorsk? Hvis du googler det så 
finnes det masse oversettelseshjelp.) 
 
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 Miriam L. 
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? 
• Hvordan kan vi gjøre livet bedre under korona og på hjemmekontor? 
• Er det noe du har tenkt på til styreevalueringen som ikke har kommet opp som 

eget spørsmål i evalueringsskjemaet? 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Miriam Langmoen, 
Generalsekretær 
 
Oslo, 13. mai 2021   
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Til Sentralstyret  
Kopi Landsstyret 
Fra Hulda Holtvedt, talsperson 
Dato 05.06.20  
Saksnr 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 (eventuelt på fredag kveld). Der medlemmer utenfor sentralstyret inngår i 
arbeidsgruppene, kan de gjerne involveres i evalueringen, men det er ikke obligatorisk å 
ta dem med.  
 

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? 

 

På møtet 
Alle gruppene presenterer sine evalueringer. Deretter blir det noe rom for 
diskusjon/spørsmål/tilleggsopplysninger. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Hulda Holtvedt 
Talsperson 
 
Oslo, 18. mai 2021   
 
 
 
 



10 
 

Til Sentralstyret 
Kopi Landsstyret 
Fra Hulda Holtvedt, talsperson 
Dato 07.05.21  
Saksnr SST-HE-21-005 

 

EGENEVALUERING OG 
EVALUERING AV HVERANDRE  
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. Dessverre fører covid-19 til at det blir færre naturlige 
arenaer for å gi hverandre tilbakemeldinger i hverdagen.  
 
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 har arbeidskapasiteten din vært dette halvåret? 
• Hvordan har motivasjonen din vært dette halvåret? 
• Hvordan har koronapandemien påvirket arbeidet ditt i GU? 
• Hva liker du best, og hva liker du minst, med arbeidet i GU? 

 
• 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 to ting du er stolt av og én ting du ønsker å bli bedre på i forbindelse med 

arbeidet ditt i GU.  
 

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 
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punkter for hvert av de ti andre sentralstyremedlemmene, totalt tretti punkter. Punktene 
kan være de samme eller annerledes fra da vi ga hverandre skriftlige tilbakemeldinger i 
mars. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Hulda Holtvedt, 
talsperson 
 
Oslo, 7. mai 2021  
 



12 
 

 
Til Sentralstyret 
Kopi Landsstyret 
Fra Hulda Holtvedt, talsperson 
Dato 07.05.21  
Saksnr SST-HE-21-006 

 

PERSONLIGE VISJONER OG KONTINUITET 

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 
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: 
• Tar du gjenvalg? (Det er lov å ombestemme seg senere.) 
• Hvis ja, hva slags verv stiller du til? 
• Hvis nei, hva er planene dine videre? 
• Hva slags planer har du det neste året, utenfor sentralstyrevervet? 
• Hvilke personlige ambisjoner har du i De Grønne på sikt? 
• Hvor lenge ser du for deg å være aktiv i Grønn Ungdom? 

 

Kontinuitet 
Kontinuitet i sentralstyret er viktig for at organisasjonen skal fungere godt. I denne saken 
legger vil opp til en åpen diskusjon om hva det betyr for Grønn Ungdom, og hva det krever 
av oss, hvis store deler av SST skiftes ut på landsmøtet.  
 

Spørsmål til diskusjon: 
• Hvordan kan dagens sentralstyre fasilitere best mulig for at det blir lett for det 

nye sentralstyret å starte arbeidet? 
• Hvordan kan dagens sentralstyre legge til rette for at skiftet i ledelsen går smud? 
• Hvordan kan vi forberede organisasjonen på å håndtere valg av ny ledelse, der det 

potensielt kan være flere kandidater, benkinger og mye diskusjon? 
• Hvordan kan vi sikre at viktige erfaringer fra dagens sentralstyre og ledelse tas 

med videre? 
• Hvordan kan vi jobbe for en organisasjonskultur der flest mulig ønsker å ta 

gjenvalg? 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Hulda Holtvedt, 
talsperson 
 
Oslo, 7. mai 2021  
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Til Sentralstyret 
Kopi Landsstyret 
Fra Miriam Langmoen, generalsekretær 
Dato 18.05.21  
Saksnr SST-HE-21-007 

 

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 SST-
medlemmer 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, Erle 

Kommentarfeltkrigere Alle sammen på omgang 

Kommunikasjonsopplæring etter valget Miriam A., Sigurd, Tobias 

Sommerleirsjef Elisabeth 

Sommerleirgruppa Sigurd, Jørgen, Teodor, Tobias 

Sjef for skolevalggruppa Hulda 

Skolevalggruppa Elisabeth, Teodor, Sigurd, Tobias 

Koordinator for folkevalgtnettverket Peter  

Mangfoldsstrategisjef Pauline 

Mangfoldsstrategiutvalget Jørgen 

Webinarsjef Sigurd 
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Webinargruppe Jørgen, Peter 

Koordinator for politiske utvalg Teodor 

PU: Landbruk og dyrevelferd Jørgen 

PU: Klima og natur Peter 

PU: Fred, migrasjon og utvikling Teodor 

PU: Personvern og digitale rettigheter Tobias  

PU: Antirasisme og likestilling Sigurd 

PU: Bioteknologi Elisabeth  

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Miriam Langmoen,  
generalsekretær 
 
Oslo, 18. mai 2021  
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Til Sentralstyret 
Kopi Landsstyret 
Fra Hulda Holtvedt, talsperson 
Dato 18.05.21  
Saksnr SST-HE-21-008 

 

VALGKAMP: HVEM GJØR HVA  
OG HVORDAN OVERLEVE? 
Bakgrunn 
Målet med denne saken er at alle skal få oversikt over Grønn Ungdoms struktur i 
valgkampen, og hvem som spesifikt har ansvar for hva. Arbeidsfordelingen er i stor grad 
forankret i valgkampstrategien. Tidligere valgkamper har det vært en utfordring at flere i 
sentralstyret ikke vet hvordan de bør bruke kreftene og tiden sin i den korte valgkampen. 
Det skal vi forsøke å unngå i år. 
 
I tillegg skal vi snakke om hvordan man kan ivareta seg selv og sin egen psykiske og 
fysiske helse i en veldig krevende periode. 
  
Dette er en diskusjonssak. Vedtak om arbeidsfordeling skjer i saken om arbeidsfordeling. 
 

Arbeidsfordeling 
 
Valgkampledelse 
Sentralstyret har det overordnede ansvaret for Grønn Ungdoms valgkamp. Den daglige 
ledelsen av valgkampen vil ligge hos ledelsen. Talspersonene vil være mye på reisefot, 
men ledelsen vil likevel ha daglige morgenmøter og hyppig kontakt.  Ledelsen vil ha 
ansvar for krisehåndtering med Miriam L. i spissen, og for å ta løpende organisatoriske og 
strategiske avgjørelser der det blir nødvendig. Ledelsen vil jobbe for at 
valgkampstrategien blir fulgt i dag-til-dag-arbeidet og sørge for å ha et helhetlig blikk på 
valgkampen. 
 
Organisasjon/drift 
Selv om mye av den ordinære driften legges brakk i den korte valgkampen, er det noen 
ting det er helt nødvendig at er operativt. Det innebærer ledelse av sekretariatet og 
nødvendig drift (svar på eksterne e-poster, kontakt med MDG, administrering av 
medlemsregister, planlegging av ting som skjer etter valgkampen osv.)  Dette ansvaret vil 
ligge hos generalsekretær og den organisatoriske delen av sekretariatet. Disse vil 
bemanne kontoret på vanlig vis gjennom valgkampen. 
  
Kommunikasjon 
Kommunikasjonsgruppa består av talspersoner, kommunikasjonssjef Christine og ansatt 
rådgiver Erle.  Erle og Christine jobber fulltid med kommunikasjon i Oslo. 
Kommunikasjonsgruppa vil fortsette å jobbe med tett oppfølging av de prioriterte 
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ungdomskandidatene.  En viktig oppgave for kommunikasjonsgruppa før sommeren er 
dessuten bestilling og distribuering av materiell. 
 
Fylkeslagene 
Fylkessekretærene har ansvar for oppfølging av fylkeslagene. De vil følge opp at 
planlegging og gjennomføring av skolevalgkamp i fylkene går smud. De vil også følge opp 
at fylkeslagene har plan for uka mellom skolevalget og voksenvalgdagen. 
 
Alle fylker har dessuten egne valgkampsjefer med ansvar for skolevalgkampen. 
 
Debattlaget 
Debattlaget tar alle skoledebattene i Norge. Mange sentralstyremedlemmer inngår her. 
Hulda er kontaktperson for debattlaget, men i den korte valgkampen vil debattantene i 
utgangspunktet forholde seg til valgkampsjef/fylkessekretær i fylket der de skal 
debattere. 
 
Argumentheftet 
Skolevalgkampgruppa reviderer argumentheftet underveis i valgkampen i tråd med nye 
aktuelle saker eller endringer i det politiske landskapet. 
 
Sentralstyret forøvrig 
Ikke-valgkamprelevante prosjekter legges brakk i den korte valgkampen.  
 
At du ikke har konkrete oppgaver en dag betyr ikke at du ikke bør drive valgkamp. 
Sentralstyremedlemmer som har ledige dager drar på valgtorg med fylkeslagene. 
Sentralstyremedlemmer som har lappen kan dessuten bidra med kjøring i 
skolevalgkampen. 
 
Bakkevalgkamp for MDG er default-aktiviteten hvis du ikke har noen andre oppgaver. 
Det gjelder alle, også ledelsen. Bakkevalgkampen er kjernen i MDGs valgkamp og det 
mest effektive vi kan bruke ekstra ressurser på.  
  

Møteforbud 
I den korte valgkampen er det møteforbud i Grønn Ungdom. Det betyr at det ikke skal 
avholdes interne møter med mindre det er strengt nødvendig for valgkampen. Alle ikke-
valgkamprelaterte prosjekter legges brakk. Alle medlemsmøter og medlemsaktiviteter 
skal være valgkamprelaterte. Målet er å mobilisere flest mulig ressurser inn i 
skolevalgkampen og inn i MDGs bakkevalgkamp. 
  

Self-care i valgkampen 
Valgkamp er gøy, men også skikkelig slitsomt. Og det er sånn det skal være. Det er nå det 
gjelder. Det finnes ikke vanlige arbeidstider i valgkampen, og lange dager dager og 
kvelder er forventet. 
 
Likevel finnes det grenser i valgkampen også. Mange i sentralstyret er ikke frikjøpt, og har 
studier eller jobb ved siden av frivillig verv i partiet. Det skal være mulig å være frivillig i 
valgkampen og samtidig være student eller arbeidstaker. 
  
Det blir heller ingen god valgkamp med sure og/eller utbrente frivillige, og å ta vare på seg 
selv og andre er viktig for å prestere bra uansett hva slags rolle du har i valgkampen. 
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Her er noen tips for å ta vare på oss selv og hverandre i valgkampen: 
 

• Vær raus. Husk at folk gjør sitt beste. Vis forståelse når sentralstyremedlemmer 
og andre frivillige har forpliktelser på skole/jobb utenfor partiet. 

 
• Sov nok. Hvis du trenger et visst antall søvntimer om natten for å fungere godt, så 

sørg for at du får det. Mange skal reise mye, delta i debatter eller ha 
velgersamtaler, og det er mye lettere når man er uthvilt.   

 
• Spis. Valgkamp er vanskeligere på lavt blodsukker. Spis en stor frokost, ha nødmat 

i sekken og prøv å følge vanlige måltidsrutiner hvis du foretrekker det. 
 

• Ha et bevisst forhold til koffeininntaket ditt. 
 

• Ikke drikk alkohol kvelden før hvis du skal tidlig opp for å drive valgkamp. 
 

• Sett av noe tid i kalenderen hver uke til å gjøre noe som får deg til å føle deg 
avslappet og bra. Det kan være å trene, møte mamma, lage mat, you name it.  

 
• Ikke bruk tid i MDGs interne facebook-kommentarfelt. Der er det ofte mange som 

får utløp for ting de er misfornøyde eller frustrerte over, og det kan være litt 
demoraliserende å lese for en sliten valgkamphelt. 

 
• Sett grenser for deg selv. Det er viktig at du driver valgkamp, men du kan ikke 

være flere steder samtidig. Ikke si ja til mer enn du kan gjennomføre i løpet av en 
dag. 

  

Punkter til diskusjon 
• Føler du at du vet sånn ca. hva du skal gjøre i valgkampen? 

 
• Hva tenker du om arbeidsfordelingen i valgkampen? Er det noe viktig som 

mangler i oversikten? 
 

• Hvordan tenker du at vi kan ta vare på oss selv og hverandre i en slitsom 
valgkamp? 

 
  
Med vennlig hilsen 
  
Hulda Holtvedt, 
talsperson 
  
Oslo, 18. mai 2021 
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Til Sentralstyret 
Kopi Landsstyret 
Fra Hulda Holtvedt, talsperson 
Dato 07.05.21  
Saksnr SST-HE-21-009 

 

HØSTEN, ÅRSMØTESESONG  
OG ÅRSHJUL 
Bakgrunn  
Etter halvtårs tar vi straks ferie og e-postfri. Så er det valgkamp. Formålet med denne 
saken er å få oversikt over hva som skjer det neste halvåret, og snakke om sentralstyrets 
rolle i årsmøtesesongen.  
 
Erfaringsmessig vet vi at det kan være vanskelig å opprettholde aktivitet i organisasjonen 
rett etter en valgkamp. Sentralstyret, tillitsvalgte og kjernefrivillige i fylkene er slitne. 
Mange er ikke mentalt forberedt på at årsmøtesesongen i fylkene kommer rett etter 
valget. Vi må dessuten være forberedt på at valgresultatet kan bli dårligere enn vi ønsket 
oss, og at det kan tære på motivasjonen hos mange. En viktig jobb for sentralstyret, 
uavhengig av valgresultat, blir å sikre aktiviteten etter valget. Dette er viktig både for å få 
gjennomført gode årsmøter og for å få aktivisert nye medlemmer som har kommet til i 
valgkampen. 
 

Årshjul for neste halvår 
 

Måned 
 

Ukenr. Aktivitet 

Mai 20 
 

Nasjonal aksjonshelg 

23 Folkevalgtsamling 

24 SST-møte 

Juni 

24 Debattskolering 

Juli 30 SST-møte 

31 Sommerleir August 
32 SST-møte 
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33 

34 

 

35 

Skolevalgkamp 
 
Skolevalgkamp 
 
Skolevalgkamp 

36 Skolevalgvaker 7. sept 

37 Stortingsvalg 13. sept 

September 

39 

40 

Årsmøtesesong 
 
Årsmøtesesong 

40 SST-møte 

41 Leder- og økonomiansvarligskolering 

42 SST-møte 

Oktober 

43 GULS-3 

44 SST-møte 

46 SST-møte 

47 SST-møte 

November 

47 GULM 

Desember 49 Påtropp for nytt SST 

 
Spørsmål til diskusjon 

• 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 fylkessekretær 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. SST forventes å sette av helgene i 
årsmøtesesongen – det vil si 2. – 3. okt og 9. – 10 okt. Fylkessekretærene 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 sentralstyremedlemmene legger ned i 

valgkomiteene? 
• Bør vi etterstrebe eller unngå å plassere SSTere i valgkomiteer hos fylker de selv 

har tung personlig erfaring fra? 
• Hvordan kan vi sørge for ryddigst mulig prosess i fylkenes valgkomiteer? 
• Er du ledig for reising i uke 39 og 40? 
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Med vennlig hilsen 
 
Hulda Holtvedt, 
talsperson 
 
Oslo, 7. mai 2021  
 
 
 

 
 
 


