
 

REFERAT 
9. styremøte i UngOrg 

7. februar 2018 
 
Tid: 7.2.2018, kl. 17:00–18:30 
Sted: UngInfo-senteret 
Til stede: Agnes, Teodor, Truls, Øyvind, Ane, Markus (1. vara),   
Frafall: Stian, Maja Céline 
Referent: Arne (daglig leder) 
 

Saksliste 
Sak 1. Godkjenning av saksliste og innkalling 
Vedtak: Saksliste og innkalling godkjennes. 
 
Sak 2. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Referat fra forrige styremøte er ikke sendt ut. Sak 3 er en P-sak som bør ligge i en 
egen P-protokoll.  
 
Vedtak: Godkjenning av protokoll fra det 8. styremøte i UngOrg utsettes til det 10. 
styremøte. 
 
Sak 3. Orientering fra sekretariatet 
Ny daglig leder og organisasjonsrådgiver presenterte seg for styret.  
Daglig leder orienterte om status i sekretariatet.  
Styreleder orienterte om status siden sist og orienterte fra AU-møte i januar.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til orientering. 
 
Sak 4. Styringsdokument i UngOrg 
Agnes orienterte om AU sitt forslag til fremdriftsplan frem mot årsmøte.  
 
Oppsummering fra debatten: Styret er enige om at det er viktig at det blir en god 
demokratisk prosess hvor både styret og ansatte føler tilhørighet til prosessen og får 
gitt sine innspill.  
 



 

 
 
Vedtak: Det settes ned ei arbeidsgruppe bestående av styreleder, daglig leder og 
organisasjonsrådgiver som skal se på helheten av styringsdokumentene i UngOrg. 
Arbeidsgruppen skal legge frem forslag til reviderte styringsdokument på styremøte 
26.2.2018. 
 
Sak 5. Supplering til valgkomiteen 
Oppsummering fra debatten: Ønsker å supplere med en person fra en ikke-politisk 
organisasjon hvis dette lar seg gjøre.  
 
Vedtak: Styret gir arbeidsutvalget fullmakt til å supplerer inn en person til 
valgkomiteen i UngOrg for 2017/2018. 
 
Sak 6. Årsmøte: Søknad om medlemsskap 
Oppsummering fra debatten: Hadde vært lurt å fått oppdatert medlemstall i 
årsmøtepapirene. 
 
Vedtak: Styret sender medlemssøknaden fra VOKS til årsmøtet med følgende 
innstilling: VOKS innvilges medlemskap i UngOrg.  
 
Sak 7. Budsjett 2018 
Daglig leder gikk gjennom saksdokument som ble fremlagt på møtet.  
 
Oppsummering fra debatten: Ønske om å ha budsjettet i 1000 for å gjøre det mer 
oversiktelig. Styret tar kontakt med daglig leder før neste styremøte hvis de har 
innspill man ønsker å få utregninger på.  
 
Vedtak: Styret tar forslag til budsjett 2018 til orientering. Daglig leder tar med seg 
innspill og legger frem revidert forslag på styremøte 26. februar.  
 
Eventuelt 
Agnes orienterte fra ansattseminaret.  
 


