
 

Protokoll 
2. styremøte i UngOrg 2019/2020 

17. juni 2019 
 
Tid: Torsdag 16. mai 2019, kl. 17:00 – 19:15 

Sted: Møllergata 3, org-rommet, UngOrg 

Til stede: Kristine Meek Stokke, Varin Hiwa, Celine Helen Kirkeby-Garstad, Hanna Lein-Mathisen, 

Ingvild Nese, Kristofer Olai Ravn Stavseng, Amandus Amadeus Michael Bøe 

Forfall: Mathias Hofgaard Bjørgung, Emelie Kjærnli Kristiansen, Hulda Holtvedt, Mona Sjøli 

(tillitsvalgt) 

Referent: Arne Undheim (daglig leder) 
 

Kompetanseløft:  
● Meet & Greet med de ansatte 

● Økonomistyring i UngOrg 

 

Saksliste 
Faste saker 
Til stede: Kristine Meek Stokke, Varin Hiwa, Celine Helen Kirkeby-Garstad, Hanna Lein-Mathisen, Ingvild Nese, 

Kristofer Olai Ravn Stavseng 

Sak 1.2.19  Godkjenning av innkalling og saksliste  Kristine 

Saksopplysning   

Forslag til vedtak  Saksliste og innkalling godkjennes. 

Vedtak  Saksliste og innkalling godkjennes. 

 
Til stede: Kristine Meek Stokke, Varin Hiwa, Celine Helen Kirkeby-Garstad, Hanna Lein-Mathisen, Ingvild Nese, 

Kristofer Olai Ravn Stavseng 

Sak 2.2.19  Godkjenning av protokoll  Kristine 

Saksopplysning   

Forslag til vedtak  Protokoll fra det 1. styremøte i UngOrg 2019/2020 godkjennes. 

Vedtak  Protokoll fra det 1. styremøte i UngOrg 2019/2020 godkjennes med de 
endringene som kom på møtet. 

 
Til stede: Kristine Meek Stokke, Varin Hiwa, Celine Helen Kirkeby-Garstad, Hanna Lein-Mathisen, Ingvild Nese, 

Kristofer Olai Ravn Stavseng, Amandus Amadeus Michael Bøe 

Sak 3.2.19  Orienteringer  Kristine 

Saksopplysning  ● Orientering fra sekretariatet 
○ Se eget vedlegg. 

● Orientering fra arbeidsutvalget 
○ Hadde AU-møte 3. juni. Forberedt sakslisten for 

styremøte. 

 



 

○ Planlegger at styremedlemmene skal ha “take over” på 
Instagram (ungorg_oslo) hvor styremedlemmene viser 
hvem de er og litt fra de barne- og 
ungdomsorganisasjonene styret er aktive i. Bør passe på 
at det ikke blir for mange politiske meninger.  

○ Planlegger å få gjennomført politisk møte med byrådet. 
Blir trolig ikke før i august. 

● Orientering fra øvrige styremedlemmer 
○ Øvrige styremedlemmer presenterte hva som foregår i 

deres eget liv og sin organisasjon.  

Forslag til vedtak  Styret tar orienteringen til orientering, 

Vedtak  Styret tar orienteringen til orientering, 

 
Til stede: Kristine Meek Stokke, Varin Hiwa, Celine Helen Kirkeby-Garstad, Hanna Lein-Mathisen, Ingvild Nese, 

Kristofer Olai Ravn Stavseng, Amandus Amadeus Michael Bøe 

Sak 4.2.19  Terminliste  Kristine 

Saksopplysning  Terminlisten som er vedtatt:  
● 3. styremøte mandag 19. august 2019 

Forslag til vedtak  Følgende terminliste vedtas: 
●  

Vedtak  Saken ble ikke åpnet. 

 
Løpende saker 
Til stede: Kristine Meek Stokke, Varin Hiwa, Celine Helen Kirkeby-Garstad, Hanna Lein-Mathisen, Ingvild Nese, 

Kristofer Olai Ravn Stavseng, Amandus Amadeus Michael Bøe 

Sak 9.2.19  Tilskudd til drift av barne- og 
ungdomsorganisasjoner i Oslo 

Kristine 

Saksopplysning   

Forslag til vedtak  Forslag til vedtak ble fremmet på møtet. 

Vedtak  Styret ønsker å fatte vedtak etter at oppklaringsspørsmål over er stilt og 
besvart. Styret er enstemmig enig om at særattestasjon ikke er 
nødvendig, men har ikke ytterligere vedtak inntil spørsmålene er 
besvart. Styreleder får fullmakt til å skrive uttalelse på bakgrunn av dette 
og sender utkast til styret for godkjenning før det sendes videre. 

 
Til stede: Kristine Meek Stokke, Varin Hiwa, Celine Helen Kirkeby-Garstad, Hanna Lein-Mathisen, Ingvild Nese, 

Kristofer Olai Ravn Stavseng, Amandus Amadeus Michael Bøe 

Sak 10.2.19  Økonomirapport  Arne 

Saksopplysning  Se eget sakspapir. 

Forslag til vedtak  Styret tar foreløpig regnskapsrapport pr mai 2019 til etterretning. 

Vedtak  Styret tar foreløpig regnskapsrapport pr mai 2019 til etterretning. 
Revidert budsjett legges frem på neste styremøte.  

 

 



 
Til stede: Kristine Meek Stokke, Varin Hiwa, Celine Helen Kirkeby-Garstad, Hanna Lein-Mathisen, Ingvild Nese, 

Kristofer Olai Ravn Stavseng, Amandus Amadeus Michael Bøe 

Sak 11.2.19  Patent på varemerke  Arne 

Saksopplysning  Styret stiller seg bak vurderingene til daglig leder og ønsker at det søkes 
patent for “UngOrg”, “UngMed”, og “UngInfo”, der UngInfo blir et 
fellesmerke som andre kan benytte seg av så lenge de følger Eryica 
Charteret for ungdomsinformasjon.  

Forslag til vedtak  Daglig leder tar med seg innspillene i debatten til etterretning. 

Vedtak  Daglig leder tar med seg innspillene i debatten til etterretning. 

 
 
P-saker 
Til stede: Kristine Meek Stokke, Varin Hiwa, Celine Helen Kirkeby-Garstad, Hanna Lein-Mathisen, Ingvild Nese, 

Kristofer Olai Ravn Stavseng, Amandus Amadeus Michael Bøe 

P-sak 1.2.19  Lønnsforhandlinger  Arne 

Elementer fra debatt   

Forslag til vedtak  Sakspapir deles ut på styremøte.  

Vedtak   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Orientering fra sekretariatet 
Generelt: 

● Ferdigstilt arbeidsdokumentet. Blir sendt ut ved neste styremøte. 
● Ferieavvikling begynner mot slutten av juni. UngInfo-senteret har sommeråpent.  

UngMed: 

● Blitt forespurt av Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) om å utarbeide 
tekst til ny veileder for ungdomsråd (for medlemmer av rådene og sekretærer). 
UngOrg skal levere sin del av veilederen innen 24. juni. Kompensasjon på kr. 35.000. 
Forskrift for medvirkningsorgan ble vedtatt i dag 17. juni.  

● Lokal ungdomsmedvirkning-prosjekt: skolering, kompetanseheving og 
erfaringsutveksling for medlemmer av ungdomsråd og deres sekretærer. Samling 
28. mai for medlemmer av lokale ungdomsråd. 

● Skal arrangere tilskuddstorg lørdag 14. september i samarbeid med Kulturetaten. 
Få flere barne- og ungdomsorganisasjoner til å benytte seg av 
tilskuddsmulighetene, og tenke annerledes på hvilke prosjekt man kan søke 
tilskudd til.  

● Møte med Kulturetaten om Frivillighetskonferansen 2019. Dialogkonferanse 
mellom frivilligheten og kommunen. Skal arrangeres tirsdag 8. oktober. 

● Arrangererer mini-høringer til Ungdomshøringen. Har hatt en høring på 
Groruddalen skole, skal ha på Nordpolen skole. Skal skrive rapport i sommer, og 
lansering i august.  

● Hatt foredrag på Telluskonferansen (ungdomskonferanse om miljø) innen politisk 
påvirkning og tale/debatt-teknikk. Kompensasjon på 12.000 kroner. 

UngInfo: 

● Kommunikasjonsstrategi: samarbeid med Prospera Stiftelsen. Ferdig rapport er 
levert. Har hatt møte om hvilke anbefalinger som skal gjennomføres eller ikke. Skal 
ha skikkelig oppstart i august, men begynner smått nå i sommer. 

● Arrangert jobbsøkerkurs i senteret 3. juni.  
● Vært på skolebesøk - stand og kurs. Utadvendt arbeid reduseres gradvis mot 

slutten av skoleåret.  
● Hatt sikkerhetsøvelse i senteret. Fokus på vanskelige situasjoner der brukere ikke 

benytter senteret slik det er tenkt (ruset, aggressive, sover).  
● Deltatt på nettverkssamling i Brussel. 

 


