
 

Referat 3. styremøte i UngOrg 
28. mai 2018 

 
Sted: UngInfo-senteret 
Til stede: Agnes, Talha, Philip, Stian, Ingeborg, Victoria, Arne (daglig leder) 
Forfall: Aysu, Teodor, Øyvind,  
Ikke til stede: Oscar 
Referent: Arne 
 

Saksliste 
Faste saker 

Sak 1.3 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Til stede: Talha, Stian, Philip, Ingeborg, Victoria 

Vedtak: Saksliste og innkalling godkjennes. 
 
Sak 2.3 Godkjenning av referat 
Til stede: Talha, Stian, Philip, Ingeborg, Victoria 
Vedtak: Referat fra det 2. styremøte i UngOrg 2018/2019 godkjennes. 
 
Sak 3.3 Orienteringer 
Talha orienterte om arbeidet i arbeidsutvalget.  
 
Orientering fra sekretariatet:  

● UngOrg 
○ Jobber med politiske notat.  
○ Hatt ny Debatt. Over 30 personer til stede.  
○ GDPR - lage enkel oppskrift for hvordan ta hensyn til personvern i daglig drift. 
○ Hatt medarbeidersamtaler.  
○ Skal søke prosjektmidler hos Prospera Stiftelsen for markedsføringsbistand.  
○ Sommerfest 5. juni på UngInfo. Fint hvis alle deler og er til stede.  

● UngMed 
○ Gjennomførte Ungdomshøringen 8. mai. 63 påmeldte, 53 møtte. Bra 

tilbakemeldinger fra fasilitatorer og kommunen. Hatt evalueringsmøte. Ser på 
å ha et større prosjekt for Ungdomshøringen 2019. Krever mer midler. Ungdom 
om vold/kriminalitet blir tittelen. Ønsker å ha noe aktuelt  

○ Fått 100 000 kroner i midler fra OXLO. Søkte støtte om 500 000 kroner. Det 
originale prosjektet var for å lage ny håndbok om ungdomsmedvirkning, og 



 

for å holde samlinger for LUR-medlemmer, og samlinger for sekretærene. Skal 
ta vurdering på hva vi skal prioritere.  

● UngInfo 
○ De ansatte på UngInfo var innom og presenterte seg selv og sitt arbeid. 
○ UngOrg har en plass i USE-IT styret. Denne er nå ledig. Daglig leder sender ut 

informasjon til styret. Styret får først mulighet til å melde seg, deretter går 
forespørselen til sekretariatet/daglig leder.  

 
Til stede: Talha, Stian, Philip, Ingeborg, Victoria 
Vedtak: Styret tar orienteringen til orientering. 
 
Sak 4.3 Terminliste 
Terminliste 2018/2019: 

● Styremøte mandag 30. april 2018 
● Styremøte mandag 28. mai 2018 
● Styremøte mandag 18. juni 2018 
● Styremøte mandag 27. august 2018 
● Styremøte mandag 24. september 2018 
● Styremøte mandag 29. oktober 2018 
● Styremøte mandag 26. november 2018 
● Styremøte mandag 17. desember 2018 
● Styremøte mandag 28. januar 2019 
● Styremøte mandag 25. februar 2019 

Møtestart er normalt 17.30, med mat fra 17.00 
AU har normalt AU-møte 10 dager i forveien av et styremøte og ved behov. 
 
Til stede: Talha, Stian, Philip, Ingeborg, Victoria 
Forslag til vedtak: Styret tar ny terminliste til etterretning. 
 
Løpende saker 

Sak 8.3  Utvide UngOrg sine lokaler 
Elementer fra debatten: Styret ser at dette innebærer en stor økning i faste kostnader, som 
gjør at man trolig må kutte litt i variable kostnader. Styret ønsker ikke at de nye faste 
kostnadene skal gå for mye ut over handlingsrommet i organisasjonen, og ser på 
overskuddet fra 2017 som kapital til bruk i flytting og for å dekke leiekostnader i leieperioden. 
Styret håper det er mulig å få støtte fra Oslo kommune til å fungere som 
organisasjonsinkubator, og ønsker at denne funksjonen blir lagt vekt på ved omorganisering 
av UngOrg sine lokaler, samt at denne jobben blir prioritert i politisk lobbyarbeid.  
 
Til stede: Talha, Stian, Philip, Ingeborg, Victoria 



 

Vedtak: UngOrg inngår leiekontrakt for å utvide sine lokaler i Møllergata 3. Forslag til 
revidert budsjett tas opp på styremøte 18. juni. Daglig leder tar med seg innspillene 
fra styret i videre saksgang.  
 
Sak 12.3  Valg av representant til SUR/UBM sin valgkomite 
Til stede: Agnes, Talha, Stian, Philip, Ingeborg, Victoria 
Vedtak: Victoria Galåen blir UngOrg sin representant i SUR/UBM sin valgkomite 2018.  
 
Sak 13.3  Langåpent UngInfo-senter 
Til stede: Agnes, Talha, Stian, Philip, Ingeborg, Victoria 
Vedtak: Styret tar saken til orientering. 
 
Personalsaker 
P-sak 2.3  Ansettelse av ungdomsveileder/informasjonskonsulent 
Til stede: Agnes, Talha, Stian, Ingeborg, Victoria 
Vedtak: Se p-sak protokoll 
 
P-sak 3.3  Økning av grafisk designer sin stillingsprosent 
Til stede: Agnes, Talha, Stian, Ingeborg, Victoria 
Vedtak: Se p-sak protokoll 
 
P-sak 4.3  Lønnsforhandlinger 
Til stede: Agnes, Talha, Stian, Ingeborg, Victoria 
Vedtak: Se p-sak protokoll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


