Til
Kopi
Dato
Fra

Sentralstyret
Landsstyret
Søndag 25. April 2021
Sebastian Teigen Nygård, organisasjonssekretær

Møtedato: Torsdag 8. April 2021
Møtested: Zoom
Møtetid: 17:00-1955
Tilstede

Hulda Holtvedt
Teodor Bruu
Miriam Langmoen
Pauline Tomren
Elisabeth Udjus
Tobias Stokkeland
Christine Evjen
Jørgen Narvestad Anda
Miriam Akkouche
Peter Struthers
Sigurd Sønstelie

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

(Forlater møtet 18.30)

Saksliste
Møtet startet kl. 17:00
Tobias Stokkeland forlot møtet kl. 18.30

064 Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak (Vedtak i rosa):
Votering
Antall stemmeberettigede: 11
Resultat For Mot
F1 Vedtatt 11
0

Avholdende
0

Innkallingen godkjennes.

065 Valg av ordstyrer og referent
Forslag til vedtak (Vedtak i rosa):
F1: Miriam Langmoen, generalsekretær (Endring | Side 1, linje 15)
«Endre ordstyrer fra Christine Evjen til Elisabeth Udjus».
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Votering
Antall stemmeberettigede: 11
Resultat For Mot
F1 Vedtatt 11
0

Avholdende
0

Elisabeth Udjus velges som ordstyrer og Miriam Akkouche velges som referent.

066 E-postvedtak siden sist møte
Miriam Langmoen orienterer.

067 Status fylkeslag
Kristina introduserer seg selv og innleder for sine fylker. Miriam Langmoen innleder for Saida
og Vilhelm sine fylker.

068 Orienteringsrunde
Alle orienterer om hva de har gjort siden sist.

069 Oppdatering om covid-situasjonen
Miriam Langmoen orienterer.

070 Regulering av stemmerett i møtereglene
Sebastian Teigen Nygård innleder
Debatt
Forslag til vedtak (Vedtak i rosa):
F1: Innstilling:
Det vedlagte forslaget til regulering av stemmelikhet, slik det foreligger, legges inn i
møtereglene til alle nasjonale organer i Grønn Ungdom.
F2: Signert Pauline Tomren, internasjonal kontakt (Strykning | Side 7, linje 284-285):
Stryke punkt 3, c, II Kor det står at "Utfallet den eldste delegaten ønsker for forslaget
forekommer dersom resultatet er «krone», og det motsatte dersom resultatet er «mynt»."
F3: Signert Miriam Langmoen, generalsekretær (Endring | Side 7, linje 256):
Endre «holde et innlegg på 30 sekunder» til «holde et innlegg på 1 minutt»
Votering
Antall stemmeberettigede: 10
Resultat For Mot
F1 Vedtatt
10
0
F2 Vedtatt
6
3
F3 Vedtatt
10
0

Avholdende
0
1
0

071 Retningslinjer for frifond 2021
Miriam Langmoen, generalsekretær
Debatt
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Forslag til vedtak (Vedtak i rosa):
F1: Innstilling:
Retningslinjene for Frifond organisasjon 2021 vedtas slik de foreligger.
Votering
Antall stemmeberettigede: 10
Resultat For Mot
F1 Vedtatt
10
0

Avholdende
0

072 Tida for nye vasskraftverk er forbi
Peter Struthers innleder saken.
Debatt
Forslag til vedtak (Vedtak i rosa):
F1: Signert Miriam Langmoen, generalsekretær (Endring | Side 16, linje 600):
Den politiske uttalelsen «Tida for nye vasskraftverk er forbi» innstilles til landsstyret slik den
foreligger.
Alternativ A
At Sametinget får ein vetorett i utbygging saker som gjeld samar eller er i Sápmi.
Alternativ B:
At Sametinget får ein avgjerande stemme i utbygging saker som gjeld samar eller er i Sápmi.
F2: Signert Pauline Tomren, internasjonal kontakt (Tillegg | Side 17, linje 657, nytt punkt):
Landstraum skal ikkje brukast til å elektrifisere olje- og gassproduksjon
F3: Signert Elisabeth Udjus, sentralstyremedlem (Tillegg | Side 17, linje 642-643, nytt punkt):
Legge til følgende punkt: "Utvikle nasjonale retningslinjer for, og gjennomføre en kartlegging
av, hvor vasskraftkverk bør plasseres uten at bygginga bryter med urfolks rettigheter eller
fører til tap av truede arter"
F4: Signert Peter Struthers, sentralstyremedlem (Endring | Side 18, linje 653):
Endre "CO2-utslepp" til "klimagassutslepp" sidan metan er like viktig som CO2 når det
kommer til utbygging i natur.
F5: Signert Peter Struthers, sentralstyremedlem (Endring | Side 18, linje 654):
Endre "eitt års drift" til "5 års drift"
F6: Signert Elisabeth Udjus, sentralstyremedlem (Endring | Side 17, linje 618-621):
Endre brødtekst til: "Vasskraftutbygging kan og har medført store ødeleggelser i naturen og
brudd på utfolks rettigheter. I fremtidig vasskraftverkutbygging er det derfor veldig viktig at
det tas særlig hensyn til dette. Verden trenger mer energi enn noen sinne og denne energien
skal være grønn hvis vi skal stanse klimaendringene. Norge har forutsetningene som trengs til
å produsere mange ulike typer fornybar energi, og bør ta i bruk disse."
F7: Signert Elisabeth Udjus, sentralstyremedlem (Endring | Side 17, linje 618-621):
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Endre tittelen til: "Vi trenger en ny vasskraft politikk!"
F8: Signert Tobias Stokkeland, sentralstyremedlem (Stryking | Side 17-18, linje 643-655):
Stryke alle forslag som handler om andre energikilder enn vasskraft.
F9: Signert Jørgen Narvestad Anda, sentralstyremedlem (Endring | Side 18. linje 650-651):
Endre siste setning i punktet FRÅ "Det burde heller ikkje vere nokon øvre grense for
energiproduksjon, slik at fleire kan installere solcellepanel i eigen heim og potensielt tene
pengar på det." TIL: "Auke grensa for øvre energiproduksjon, slik at fleire kan installere
solcellepanel i eigen heim, samt starte ein offensiv for slik lokal solkraftutbygging, men sikre at
kunn allerede nedbygde arealer benyttes."
F10: Signert Teodor Bruu, talsperson (Tillegg | Side 18, linje 657, nytt punkt):
• Det er et mål at utbygging av fornybar energi skal sikre lokale arbeidsplasser og
lokalsamfunnene skatteinntekter. På sikt bør en grunnrenteskatt for fornybar energi utredes.
F11: Signert Teodor Bruu, talsperson (Tillegg | Side 18, linje 657, nytt punkt):
• Vi skal aktivt fremme installasjon av småskala produksjon av fornybar elektrisk energi.
F12: Signert Teodor Bruu, talsperson (Tillegg | Side 18, linje 657, nytt punkt):
• Norge bør ta sikte på å bli et land med stor nettoeksport av fornybar energi og tilhørende
teknologi og vi bør koble oss mest mulig på det europeiske energimarkedet.
F13: Signert Teodor Bruu, talsperson (Tillegg | Side 18, linje 657, nytt punkt):
• Oljefondet skal ikke investere i fossil energi, og minst 15 prosent av fondet skal investeres
direkte i fornybar infrastruktur.
F14: Signert Teodor Bruu, talsperson (Tillegg | Side 18, linje 657, nytt punkt):
Vi må gradvis redusere den norske olje- og gassnæringa, og fase den helt ut innen 2030. Ingen
nye felt skal åpnes, og all leting skal stanses umiddelbart.
F15: Signert Teodor Bruu, talsperson (Tillegg | Side 18, linje 657, nytt punkt):
Dagens leterefusjonsordning for olje og gass må erstattes med en tilsvarende
ordning for fornybar energi. Staten må ta store deler av forsknings- og
investeringskostnadene til selskaper som vil produsere fornybar energi i landet.
F16: Signert Teodor Bruu, talsperson (Tillegg | Side 18, linje 657, nytt punkt):
At Norge skal bli verdensledende på grønn hydrogenproduksjon ved å føre en aktiv
næringspolitikk. Staten skal kjøpe seg inn i eksisterende hydrogenselskaper eller etablere et
eget hydrogenselskap etter modell fra Equinor.
F17: Signert Hulda Holtvedt, talsperson (Endring | Side 18, linje 652-655):
Vege utsleppa ved utbygging og landskapsendringer opp mot klimagevinsten frå anlegget i
avgjerder om vindkraft på land.
Votering
Antall stemmeberettigede: 11
Resultat
F1
Vedtatt
A1
Vedtatt
A2
Falt mot A1

For
11
8
3

Mot
0
3
8

Avholdende
0
0
0
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F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17

Falt
Vedtatt
Vedtatt
Vedtatt
Falt
Falt
Vedtatt
Falt som konsekvens av F8
Falt som konsekvens av F8
Falt som konsekvens av F8
Falt som konsekvens av F8
Falt som konsekvens av F8
Falt som konsekvens av F8
Falt som konsekvens av F8
Falt som konsekvens av F8
Falt som konsekvens av F8

4
6
11
11
5
2
7
-

7
5
0
0
6
7
2
-

0
0
0
0
0
2
2
-

Teodor Bruu tar dissens på Alternativ A.

073 Mangfoldig familiepolitikk
Sigurd Sønstelie innleder saken.
Debatt
Forslag til vedtak (Vedtak i rosa):
F1: Innstilling:
Den politiske uttalelsen «Mangfoldig familiepolitikk» innstilles til landsstyret slik den
foreligger.
F2: Signert Pauline Tomren, internasjonal kontakt (Tillegg | Side 30, linje 1090, nytt punkt):
Ved familiegjenforening skal man kunne gjenforenes med alle ektefeller og barn fra land der
det er mulig å inngå ekteskap med flere enn en person.
F3: Signert Sigurd Sønstelie, sentralstyremedlem (Endring | Side 30, linje 1058-1059):
Endre §1 i ekteskapsloven til at flere enn 2 personer kan inngå ekteskap.
F4: Signert Miriam Langmoen, generalsekretær (Strykning | Side 30, linje 1058-1059):
Stryke «ved å endre §1 i ekteskapsloven til at flere enn 2 personer kan inngå ekteskap», slik at
punktet blir lydende: «Bidra til et mer rettslig vern og rettigheter ved polyamorøse relasjoner».
F5: Signert Pauline Tomren, internasjonal kontakt (Endring | Side 28, linje 995):
Endre tittel til "betre rettsvern for regnbogefamiliar!"
F6: Signert Pauline Tomren, internasjonal kontakt (Endring | Side 28, linje 995):
Endre tittel til "bedre rettsvern for regnbuefamilier!"
F7: Signert Pauline Tomren, internasjonal kontakt (Strykning | Side 30, linje 1047-1050):
- At kunnskapsnivået om LHBTI økes i barnevernet og i fosterhjemstjenesten, både i forhold
til potensielle fosterhjem, foreldre og barn.
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- At det skal jobbes for å rekruttere flere LHBTI-personer som fosterforeldre, avlastningshjem
og beredskapshjem.
- At relasjonsmangfoldet i Norske fosterhjem skal kartlegges.
F8: Signert Pauline Tomren, internasjonal kontakt (Strykning | Side 30, linje 1054-1055):
Innføre et kompetansekrav om seksualitet, samlivsform og ulike familieformer i helse - og
sosialfaglige utdanninger.
F9: Signert Pauline Tomren, internasjonal kontakt (Endring | Side 30, linje 1069-1070):
Endre frå "Alle foreldre, uavhengig om de er biologiske eller ei bør å rett til innsyn rundt
skolegang og helsetilstand for barnet" til "Alle juridiske foreldre og omsorgspersoner bør få
rett til innsyn rundt skolegang og helsetilstand for barnet"
Votering
Antall stemmeberettigede: 10
Resultat For Mot
F1 Vedtatt
10
0
F2 Vedtatt
10
0
F3
Falt
6
3
F4 Vedtatt
10
0
F5
Falt
0
10
F6
Falt
2
6
F7
Falt
1
8
F8
Falt
3
5
F9 Vedtatt
10
0

Avholdende
0
0
1
0
0
2
1
2
0

074 Revidering av budsjettet for 2021
Miriam Langmoen innleder saken.
Debatt
F1: Innstilling:
Det reviderte budsjettet for 2021 innstilles til landsstyret slik det foreligger.
F2: Innstilling:
Sentralstyret innstiller på at landsstyret gir SST følgende instrukser og fullmakter for den
økonomiske styringen av Grønn Ungdom i 2021:
1. Dersom sommerleir må avlyses, skal sentralstyret prioritere å arrangere en høstleir
eller vinterleir som erstatning.
2. Penger avsatt til nasjonale arrangementer (sommerleir, LS, GULM, skoleringer) skal
brukes på andre nasjonale arrangementer dersom det opprinnelige arrangementet
ikke kan avholdes fysisk. Sentralstyret får fullmakt til å omdisponere disse midlene
ved behov.
3. Sentralstyret skal prioritere pengene å få flest mulig GUere på flest mulig fysiske
nasjonale arrangementer.
4. Dersom et arrangement avlyses og det ikke er mulig å bruke pengene på andre
fysiske arrangementer, får sentralstyret fullmakt til å enten bruke pengene på
valgkamp eller overføre dem til egenkapital for neste år.
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Votering
Antall stemmeberettigede: 10
Resultat For Mot
F1 Vedtatt
10
0
F2 Vedtatt
10
0

Avholdende
0
0

075 Tilbakemeldinger fra medarbeidersamtalene (ettersendes)
Miriam Langmoen innleder
Debatt
Saken ble tatt til orientering
Møtet ble hevet kl. 19.55
Deretter møtekritikk
Bergen, 8. April 2021
Miriam Akkouche
Sentralstyremedlem

/ Oslo, 25. April 2021
/ Sebastian Teigen Nygård
/ Organisasjonssekretær
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