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 1 
Til Sentralstyret  2 
Kopi Landsstyret 3 
Dato 13. juni 2021  4 
Fra Sebastian Teigen Nygård, organisasjonssekretær og Miriam 5 
 Langmoen, generalsekretær 6 
 7 

INNKALLING OG SAKSPAPIRER FOR 8 

SST-12-21 9 

 10 
Møtedato: Tirsdag 15. Juni 2021  11 
Møtested: Zoom (https://tinyurl.com/SST-12-21)  12 
Møtetid: 17.00-19.30 13 
Link til skjema for innsending av endringsforslag: https://tinyurl.com/Skjema-SST-12-21    14 
Oversikt over innsendte forslag: https://tinyurl.com/Oversikt-SST-12-21    15 
 16 

Saksliste 17 
105  Godkjenning av innkalling        V 18 
 19 
106  Valg av ordstyrer og referent        V 20 
Innstilling: Miriam Akkouche, ordstyrer 21 
  Hulda Holtvedt, referent 22 
 23 
107  E-postvedtak siden sist møte        O 24 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 25 
Under denne saken redegjør generalsekretær for eventuelle epostvedtak siden forrige sentralstyremøte, 26 
slik at de kan protokollføres. 27 
 28 
108  Status fylkeslag          D 29 
v/ Kristina Moe-Karlsen, Saida Tufa og Vilhelm Bjørgul, fylkessekretærer 30 
Under denne saken redegjør fylkessekretærene for hva ståa er i fylkeslagene de har ansvar for. Dersom en 31 
fylkessekretær ikke kan delta på møtet, sender hen en skriftlig orientering. Det blir mulig for sentralstyret 32 
å stille spørsmål og vi åpner for en diskusjon etter orienteringen. 33 
 34 
109  Orienteringsrunde         O 35 
Under denne saken redegjør alle for hva de har gjort siden forrige sentralstyremøte.  36 
Utvalgsledere / folk med koordinerende roller: 37 
- Hva (konkret) har gruppen din gjort siden forrige ordinære møte? 38 
- Hvilke prosjekter jobber dere med? 39 
- Hvem jobber med hva? 40 
- Hvordan ligger dere an med ting? 41 



2/16 
 

Talspersoner: 42 
- Hva skjer i MDG (i MDGs sentralstyre, landsstyre og på Stortinget)? 43 

Generalsekretær: 44 
- Hva skjer i MDGs valgkampsutvalg og med MDGs valgkamparbeid? 45 
- Hva skjer i sekretariatet? 46 

Internasjonal kontakt: 47 
- Hva skjer i det internasjonale arbeidet? 48 

Alle: 49 
- Hvilke eksterne politiske aktører har du hatt politisk kontakt med? 50 
- Hva annet har du gjort i GU siden forrige møte? 51 

 52 
110  Oppdatering om covid-situasjonen       O 53 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 54 
Dette er en fast orienteringssak der generalsekretær redegjør for hvordan situasjonen påvirker GU og 55 
hvilke koronavurderinger GU og MDG gjør løpende.   56 
 57 
102  Kva gjer eigentleg internasjonal kontakt?      O 58 
v/ Pauline Tomren, internasjonal kontakt 59 
 60 
111 B-sak           V 61 
v/ Pauline Tomren, internasjonal kontakt 62 
 63 
112 Flytte SST-13-21         V 64 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 65 
 66 
113 Retningslinjer for benkeprosesser ved GULM21     V 67 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 68 
 69 
114 Valgkomitéarbeid i fylkeslagene       V 70 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 71 
 
 
 
 
 
Deretter møtekritikk 72 
 73 
 74 
O er orienteringssaker 75 
D er debattsaker 76 
V er vedtakssaker 77 
 78 
 79 
Oslo, 13. juni 2021   80 
 81 
Sebastian Teigen Nygård,    Miriam Langmoen, 82 
Organisasjonssekretær     Generalsekretær 83 
 84 
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Til  Sentralstyret  85 
Kopi  Landsstyret 86 
Fra  Pauline Tomren, internasjonal kontakt 87 
Dato  10.06.2021  88 
Saksnr  SST-12-21-111 89 
 
 

B-sak 90 

Dette er en B-sak, som betyr at den er unndratt offentligheten, per Grønn Ungdoms 91 
vedtekter (reviderte i 2019) §13.3, andre setning. 92 
 93 
Sentralstyret mottar sakspapirene i eget dokument. 94 

95 
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Til  Sentralstyret  95 
Kopi  Landsstyret 96 
Fra  Miriam Langmoen, generalsekretær 97 
Dato  11.06.2021  98 
Saksnr  SST-12-21-112 99 
 
 

FLYTTE SST-13-21 100 

Bakgrunn 101 
Vi skal ha et sentralstyremøte uka før sommerleir, for å gå gjennom internprogrammet, 102 
sikkerhetsrutiner og lignende. Dette møtet er satt til fredag 30. juli. Frivilligteamet kommer 103 
også til å være tilstede.  104 
 105 
Anne Sigrid Stokke, som er i frivilligteamet, er kvalifisert instruktør i førstehjelp. Hun har 106 
tilbudt å holde førstehjelpskurs for hele SST og frivilligteamet. Elisabeth og saksbehandler 107 
synes dette er en veldig god idé. I tillegg har vi diskutert at vi burde få inn LNU for å holde en 108 
skolering for oss om psykisk helse på arrangementer.  109 
 110 

Drøfting 111 
Saksbehandler anslår at SST-13-21 nå vil ta 5-6 timer (gjennomgang av internprogram + 112 
førstehjelpskurs + skolering fra LNU). I tillegg er det lurt at flest mulig kan være tilstede fysisk, 113 
så man får deltatt på førstehjelpskurset. 114 
 115 
Saksbehandler foreslår derfor å flytte SST-13-21 til lørdag 31. juli og gjøre det til et fysisk møte 116 
på dagtid i Oslo. På denne måten får vi også en ordentlig fridag før leiren starter mandag 2. 117 
august. Vi fikser selvfølgelig overnatting gjennom helga for de som trenger det. 118 
 119 

Spørsmål til diskusjon 120 
• Kan du delta på et møte i Oslo på dagtid lørdag 31. juli? Eller er det bedre å ha det som 121 

et møte på ettermiddagen fredag 30. juli? 122 
 123 
 124 

Forslag til vedtak 125 
F1: SST-13-21 flyttes til lørdag 31. juli. 126 
 127 
Vennlig hilsen 128 
 129 
Miriam Langmoen, 130 
generalsekretær 131 
 132 
Oslo, 11. juni 2021  133 

134 
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Til  Sentralstyret  134 
Kopi  Landsstyret 135 
Fra  Miriam Langmoen, generalsekretær 136 
Dato  13.06.2021  137 
Saksnr  SST-12-21-113 138 
 
 

RETNINGSLINJER FOR 139 

BENKEPROSESSER PÅ GULM21 140 

Bakgrunn  141 
På halvtårs diskuterte vi hvordan vi skulle forholde oss til eventuelle benkinger på landsmøtet i 142 
november. Saksbehandler ønsker at vi fastsetter retningslinjer for dette før prosessen med å 143 
innstille til sentralstyret begynner.  144 
 145 
Saksbehandler har drøftet denne saken med Guri Barka Martins, som er leder i valgkomiteen. 146 
(Ved benkinger kommer valgkomiteen å tilby å holde forslags- og støttetaler for de innstilte 147 
kandidatene.) 148 
 149 
I fjor fulgte sentralstyret følgende retningslinjer på landsmøtet: 150 
1. Ingen i ledelsen skulle holde forslags- eller støttetaler for noen kandidater til sentrale verv. 151 
2. Resten av sentralstyret sto fritt til å holde forslags- og støttetaler. 152 
 153 
Vi vurderte i fjor om vi skulle skille på avtroppende sentralstyremedlemmer og de som ønsket 154 
gjenvalg. For eksempel kunne vi ha kjørt en regel at ingen som tok gjenvalg til SST kunne holde 155 
benketaler, for å sikre et best mulig samarbeidsklima i det nye sentralstyret. LNU anbefalte 156 
imidlertid at vi ikke skilte på sittende sentralstyremedlemmer på den måten. 157 
 158 

Drøfting 159 
Bør sentralstyremedlemmer (utenom ledelsen) kunne holde forslags- og støttetaler på 160 
landsmøtet? 161 
 162 
Argumenter for 163 
For det første: Det finnes det mange personer og pamper med mye formell og uformell makt i 164 
Grønn Ungdom utenfor sentralstyret. Nåværende og tidligere fylkesledere, LS-representanter 165 
og stortingskandidater står fritt til å holde benketaler. Det samme gjelder tidligere 166 
sentralstyremedlemmer, talspersoner og generalsekretærer. Det er ikke gitt at sittende 167 
sentralstyremedlemmer har mer påvirkningsmakt enn disse menneskene. Ikke minst er det 168 
flere i valgkomiteen som har mye erfaring og innflytelse, og disse vil i praksis ofte være de som 169 
holder taler for innstilte kandidater. 170 
 171 
For det andre: Det varierer veldig hvem i GU man har jobbet tettest med og hvem som kjenner 172 
deg og arbeidet ditt godt nok til å kunne holde en god tale for deg som kandidat. Hvis man har 173 
sittet i fylkesstyrer eller LS de seneste årene er det større sjanse for at man finner støttetalere 174 
utenfor sentralstyret. Hvis de du har jobbet tettest med er personer som sitter i sentralstyret  175 
 176 
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For det tredje: I fjor var det kun én benking der et sittende sentralstyremedlem holdt 177 
benketale, og i dette tilfellet tapte denne kandidaten. Det er altså ingen automatikk i at salen 178 
blir sterkt påvirket av taler fra sittende sentralstyremedlemmer. 179 
 180 
Argumenter mot 181 
Sentralstyret har veldig mye makt i GU, både formelt og uformelt. Den makten kan i verste fall 182 
bety at en benketale fra et sentralstyremedlem uforholdsmessig kan påvirke salen og utfallet i 183 
voteringen. 184 
 185 
I tillegg bør vi vurdere hvordan eventuelle benketaler kan påvirke samarbeidet i neste års 186 
sentralstyre. Hva gjør det  187 
 188 

Spørsmål til diskusjon 189 
• Bør SST-medlemmer utenom ledelsen kunne holde forslags- og støttetaler, eller bør 190 

sentralstyret unngå dette helt og holdent? 191 
 192 

• Er det andre retningslinjer eller begrensninger vi vil legge til? 193 
 194 

Forslag til vedtak 195 
F1: Ingen i ledelsen skal holde forslags- eller støttetaler for kandidater til sentrale verv på 196 
landsmøtet i 2021.  197 
 198 
F2: Ordinære sentralstyremedlemmer kan holde forslags- eller støttetaler for kandidater til 199 
sentrale verv på landsmøtet i 2021. 200 
 201 
F3: Ansvaret for å gjennomføre benkeprosesser på landsmøtet skal ligge til ansatte og ikke 202 
tillitsvalgte.  203 
 204 
Med vennlig hilsen 205 
 206 
Miriam Langmoen, 207 
generalsekretær 208 
 209 
Oslo, 13. juni 2021  210 

211 
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Til  Sentralstyret  211 
Kopi  Landsstyret 212 
Fra  Miriam Langmoen, generalsekretær og Saida Tufa,  213 
  fylkessekretær 214 
Dato  13.06.2021  215 
Saksnr  SST-12-21-114 216 
 
 

VALGKOMITÉARBEID OG 217 

ÅRSMØTESESONGEN 218 

Bakgrunn  219 
På halvtårs snakket vi om valgkomitéarbeidet som skal skje i fylkeslagene opp mot 220 
årsmøtesesongen. Saida har nå laget ressurser til årsmøtesesongen, som ligger i SST 2021 -> 221 
Arrangementer -> Årsmøter 2021. Der ligger det blant annet intervjumaler for valgkomiteene 222 
og mal for tidsplan for valgkomitéarbeidet. 223 
 224 
Imidlertid trenger vi fortsatt retningslinjer for valg av selve valgkomiteen, som ble etterspurt 225 
på halvtårs. Forslagsstiller har bare slengt dette sammen på kort tid, så send gjerne inn 226 
endringsforslag. Disse retningslinjene vil bli videreformidlet til fylkessekretærene og 227 
fylkeslagene. 228 
 229 
Obs! Disse er kun anbefalinger. Fylkeslagene står fritt til å velge hvem de vil til valgkomiteene.  230 
 231 

Forslag til vedtak 232 
F1: Sentralstyret vedtar anbefalinger for valgkomitéarbeidet i fylkeslagene 2021.  233 
 234 

Vedlegg 235 
 1 - Anbefalinger for valgkomitéarbeidet i fylkeslagene 2021  236 
 237 
Med vennlig hilsen 238 
 239 
Miriam Langmoen, 240 
generalsekretær  241 
 242 
Oslo, 13. juni 2021 243 
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ANBEFALINGER FOR VALG AV  244 

VALGKOMITÉ I FYLKESLAG 245 

 246 
1. Valgkomiteen bør velges av fylkesstyret så snart som mulig, helst før sommeren. 247 

 248 
2. Valgkomiteen bør bestå av minst to personer, og helst (minst) tre. 249 

 250 
3. Én person i valgkomiteen bør sitte i sentralstyret.  251 

 252 
4. Sentralstyremedlem(mer) bør aldri utgjøre et flertall i valgkomiteen. 253 

 254 
5. Sentralstyremedlem(mer) i valgkomiteen bør ikke ha noen sterk direkte tilknytning til 255 

fylkeslaget. Tidligere fylkesledere som nå sitter i sentralstyret bør for eksempel ikke 256 
sitte i valgkomiteen for sitt gamle fylkeslag.  257 
 258 

6. Sentralstyret anbefaler at avtroppende fylkesledere og lignende unngår å sitte i 259 
valgkomiteen for sitt eget fylkeslag. Det er ofte mer hensiktsmessig å be «pamper», 260 
fylkesledere og LS-representanter fra andre fylker om å sitte i valgkomiteen. Da kan 261 
man få komitémedlemmer som har god oversikt over Grønn Ungdom og vet hvordan 262 
fylkeslagene fungerer, men som ikke har en sterk personlig tilknytning og kanskje 263 
vennskap med kandidatene.  264 
 265 

7. Å sitte i en valgkomité kan bety at man får vite om sensitiv og kanskje ubehagelig 266 
informasjon, sånn som konflikter, varslingssaker, eller personlige og private problemer 267 
hos kandidater. Å sitte i en valgkomité betyr også at man må gjøre vanskelige valg 268 
mellom ulike kandidater som man kanskje kjenner godt og er venn med. Alle som vil 269 
sitte i valgkomiteen må være forberedt på dette ansvaret.  270 


