Protokoll
8. styremøte i UngOrg 2019/2020
20. januar 2020
Tid: Mandag 20. januar 2020, kl. 17:20 – 20:20
Sted: Møllergata 3d, org-rommet, UngOrg
Til stede: Kristine Meek Stokke, Emelie Kjærnli Kristiansen, Amandus Amadeus Michael Bøe, Varin
Hiwa, Kristofer Olai Stavseng, Hanna Lein-Mathisen, Mona Sjøli (tillitsvalgt), Arne Undheim (daglig
leder)
Forfall: Ingvild Nese, Mathias Hofgaard Bjørgung, Celine Helen Kirkeby-Garstad
Ikke til stede:
Møteleder: K
 ristine Meek Stokke
Referent: Arne Undheim
Saksliste
Faste saker
Sak 1.8.20

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksopplysning

P-sak 5.8.20 Ansettelse UngOrg legges til sakslisten.

Forslag til vedtak

Saksliste og innkalling godkjennes.

Vedtak

Saksliste og innkalling godkjennes.

Sak 2.8.20

Godkjenning av protokoll

Kristine

Kristine

Saksopplysning
Forslag til vedtak

Protokoll fra det 7. styremøte i UngOrg 2019/2020 godkjennes.

Vedtak

Protokoll fra det 7. styremøte i UngOrg 2019/2020 godkjennes.

Sak 3.8.20

Orienteringer

Saksopplysning

●
●

●

Kristine

Orientering fra sekretariatet
○ Se eget sakspapir.
Orientering fra arbeidsutvalget
○ Ikke hatt møte siden sist.
○ Skal ha møte til neste styremøte.
○ Jobbet med styrehåndbok.
Orientering fra øvrige styremedlemmer
○ Hanna: Årets største seminar til helgen.
○ Kristofer: Utveksling til Tyskland i april. Fugletitting.
○ Emelie: Feiret jul, gruer meg til semesterstart.
○ Mona: Vært på filmfestival Tromsø. Jobber mye med
USE-IT.
○ Amandus: Rolig periode. Har fått instagram
○ Arne: Mye opplæring.
○ Kristine: Eksamensperiode første uken etter jul.
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Landsstyremøte med HS.
Forslag til vedtak

Styret tar orienteringen til orientering,

Vedtak

Styret tar orienteringen til orientering,

Sak 4.8.20

Terminliste

Saksopplysning

Følgende terminliste er gjeldende:
● 8. styremøte 20. januar 2020 (17:00-20:00)
● 9. styremøte 25. februar 2020 (16.00-21:00)
● Årsmøte 17. mars 2020 (16:00-21:00)

Kristine

Saker som må behandles fremover:
● Prioriteringer i søknad om driftsstøtte for 2021
● Styrehåndbok med revidering av styreinstruks
● Årsmøte 2020
● Årsmøtesaker
Forslag til vedtak
Vedtak

Sak 30.8.20

Fadderordning

Kristine

Saksopplysning
Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.
Medlemsorganisasjonene bli informert om følgende:
1. Årsmøte i UngOrg - 17. mars 2020
2. Disse organisasjonene må huske å betale
medlemskontingenten (fått pr e-post, ta kontakt med Arne for
kopi)
○ ALBANSK UNGDOM- OG STUDENTFORENING
○ BLÅ KORS NORGE
○ CISV OSLO OG AKERSHUS FYLKESLAG
○ EBNAE EHL AL BEIT
○ FANTASIFORBUNDET OSLO
○ LAWAN
○ Norsk Folkehjelp Oslo Sanitetsungdom
○ OSLO NATUR OG UNGDOM
○ OSLO RØD UNGDOM
○ OSLO RØDE KORS UNGDOM
○ OSLO SENTERUNGDOM
○ PINSEMENIGHETENES UNGDOMSUTVALG I OSLO
○ SPRÅK- OG KULTUR
○ UNG KURD NORGE RIKSFORBUNDET
○ UNGDOM MOT EU I OSLO
○ UNGDOM MOT NARKOTIKA - UMN
■ Disse organisasjonene mister medlemskapet
hvis de ikke betaler innen nyttår (hverken betalt i
2018 eller så langt i 2019):
● Albansk Ungdom i Oslo
● Ebnae Ehl Al Beit
● Fantasiforbundet i Oslo
● Oslo Ungdom mot narkotika
● Språk og Kultur
● Ung Kurd
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Vedtak

Styret tar saken til orientering.
Medlemsorganisasjonene bli informert om følgende:
Årsmøte i UngOrg - 17. mars 2020. Kunngjøring er sendt pr e-post.
Disse organisasjonene må huske å betale medlemskontingenten (fått pr
e-post, ta kontakt med Arne for kopi):
○ ALBANSK UNGDOM- OG STUDENTFORENING
○ BLÅ KORS NORGE
○ CISV OSLO OG AKERSHUS FYLKESLAG
○ EBNAE EHL AL BEIT
○ FANTASIFORBUNDET OSLO
○ Norsk Folkehjelp Oslo Sanitetsungdom
○ OSLO RØD UNGDOM
○ OSLO RØDE KORS UNGDOM
○ OSLO SENTERUNGDOM
○ PINSEMENIGHETENES UNGDOMSUTVALG I OSLO
○ SPRÅK- OG KULTUR
○ UNG KURD NORGE RIKSFORBUNDET
○ UNGDOM MOT EU I OSLO
○ UNGDOM MOT NARKOTIKA - UMN
■ Disse organisasjonene mister medlemskapet
hvis de ikke betaler innen nyttår (hverken betalt i
2018 eller så langt i 2019):
● Albansk Ungdom i Oslo
● Ebnae Ehl Al Beit
● Fantasiforbundet i Oslo
● Oslo Ungdom mot narkotika
● Språk og Kultur
● Ung Kurd

Løpende saker
Sak 28.8.20

Styrehåndbok

Arbeidsgruppe

Saksopplysning

Arbeidsgruppa for utarbeidelse av styrehåndboken deler dokumentet
slik resten av styret kan kommentere på teksten som blir produsert.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering, og oppfordres til å komme med innspill til
styrehåndboken frem mot neste styremøte. Styrehåndboken vedtas på
neste styremøte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering, og oppfordres til å komme med innspill til
styrehåndboken frem mot neste styremøte. Styrehåndboken vedtas på
neste styremøte.

Sak 31.8.20

Årsmøte 2020

Kristine

Saksopplysning

Etter diskusjon på styremøte ble følgende arbeidsfordeling definert:
Styret skal utarbeide to uttalelser som årsmøtet behandler gjennom
gruppediskusjoner (fire grupper). Styret skal fasilitere hver gruppe og
sørge for god diskusjon og oppklare spørsmål. Deretter tas eventuelle
endringsforslag med til en felles diskusjon.
Temaene som ble bestemt er:
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●
●

Driftsstøtteordningen
Lokaler til den unge frivilligheten

Ansvarlig for å skrive uttalelse om driftsstøtteordningen: Hanna o
 g Varin
Ansvarlig for å skrive uttalelse om lokaler til den unge frivilligheten:
Amandus, Kristofer o
 g Emelie.
Uttalelsene må være innsendt som sak til neste styremøte slik at den
kan vedtas og legges til som innkomne forslag.
Det settes av 30 minutter til gruppediskusjon på hver uttalelse.
Sekretariatet utarbeider alle sakspapir, og etterspør bistand fra styret
hvis det er behov.
Kristofer v
 urderer vedtektsendringer og legger frem eventuelle
endringer på neste styremøte.
Hanna v
 urderer endringer i styringsdokumentet og legger frem
eventuelle endringsforslag på neste styremøte.
Styret har fordelt presentasjon av sakene på årsmøte slik:
● Godkjenning av innkalling, saksliste: K
 ristine
● Velge ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere:
Kristine
● Årsmelding: K
 ristine og I ngvild
● Regnskap: Emelie
● Medlemskontingent: ?
● Styringsdokumentet: Hanna
● Budsjett: Emelie
● Utmeldinger: ?
● Innkomne forslag
○ Uttale om driftsstøtteordning: Hanna o
 g Varin
○ Uttale om lokaler til den unge frivilligheten: A
 mandus,
Kristofer o
 g Emelie)
● Vedtektsendringer: K
 ristofer
Alle saker som skal opp på styremøte 25. februar må være sendt til
daglig leder innen 14. februar.
Tidligere vedtatte styringsdokument ligger på ungorg.no under “Om
oss”.
Kristine og I ngvild skaffer én ordstyrer.
Alle må ta kontakt med sine fadderorganisasjoner for å få dem til å
melde seg på. Sakspapirer blir sendt ut to uker i forkant av årsmøtet. Det
er best hvis delegater er meldt på innen da.
Forslag til vedtak

Forslag til vedtak utarbeidet på styremøte.

Vedtak

Styret tar saken til etterretning.

Sak 29.8.20

ÅRSMØTE: Budsjett 2020

Arne

Saksopplysning
Forslag til vedtak

Daglig leder lager et nytt utkast til budsjett 2020 basert på følgende
endringer:
●

Vedtak

Styret sender saken til årsmøte med følgende vedtak: Budsjett for 2020
vedtas.

4

Sak 33.8.20

Prioriteringer i søknad om driftsstøtte for 2021

Arne

Saksopplysning

Styret mener det er viktig at Sentralt ungdomsråd i Oslo likestilles med
andre lovpålagte råd, og at vi må synligere konkrete fordeler ved denne
likestillingen i større grad (utover prinsipiell).
Styret ønsker at UngInfo ser på konkrete tiltak som kan søkes om i
forbindelse med jobb til ungdom. Se på kostnadene for flere
jobbsøkerkurs og referere til politiske vedtak fra Ungdommens
bystyremøte og innspill fra Ungdomshøringen.
Styremedlemmer k
 an sende daglig leder fortløpende ønsker til
prioriteringer/ting man ønsker å få kartlagt til søknaden.
Styret diskuterte muligheten for å vurdere samarbeid med
fagforeninger eller hovedorganisasjoner for å sikre midler til å få flere
unge i arbeid.
Foreslått fremdriftsplan gjennomføres.

Forslag til vedtak

Daglig leder tar saken til etterretning og utarbeider forslag til
prioriteringer til neste styremøte.

Vedtak

Daglig leder tar saken til etterretning og utarbeider forslag til
prioriteringer til neste styremøte.

Sak 34.8.20

Revidering av styreinstruks

Saksopplysning

Har ikke hatt møte i arbeidsutvalget enda, og dermed ikke fått gjort det
ferdig. Arbeidsutvalget setter opp møte for å få ferdig saken til neste
styremøte.

Kristine

Forslag til vedtak
Vedtak

Eventuelt
Saksopplysning

●

Emilie har laget tidsplan for de tre personene som ikke er blitt
presentert på Instagram. Ønsker man bistand i publisering kan
man ta kontakt med Emelie.
○ Celine: uke 4
○ Amandus: uke 5
○ Varin: uke 6

P-saker
P-sak 5.8.20

Ansettelse UngOrg

Arne

Elementer fra debatt
Forslag til vedtak

Se egen p-sak protokoll.

Vedtak
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Orientering fra sekretariatet
Generelt:
●

●

●

Etter nyttår har det vært en del endringer på kontoret.
○ Aden Suliman Mussa har begynt som ungdomsveileder på UngInfo i 100 % stilling.
○ Phillip André Charles har begynt som politisk rådgiver (organisasjon) på UngMed i
100 % stilling.
○ Agnes Nærland Viljugrein har begynt i 50 % stilling som organisasjons- org
arrangementskonsulent på UngMed.
○ Maika Godal Dam har begynt for fullt som praksisstudent i UngMed-avdelingen.
Kontoret har begynt budsjettprosessen for budsjett 2020, og har hatt oppstartsmøte. Skal ha
gjennomgang av forslaget til budsjett torsdag 16. januar. Saken blir ettersendt senest 17.
januar.
Rikke Runde (grafisk designer) har sagt opp sin stilling. Det kommer sak til styret i løpet av
kort tid, hvor man skal godkjenne utlysning og eventuelt velge representant til
ansettelsesutvalget.

UngMed:
●

●

●

●

●

Purret på medlemskontingenten. Fortsatt mange som ikke har betalt enda. Man må betale
innen nyttår for å få stemmerett på årsmøte. De som ikke har betalt kontingenten i 2018 og
2019 vil miste medlemskapet sitt, og må søke på nytt igjen.
Begynt arbeidet med Ungdomshøringen 2020. Temaet blir “ungdom om voksne”. Det blir 25.
mars på Sentralen. Teamet skal lage fremdriftsplan og begynne rekruttering i løpet av denne
uken.
Årsmøtet 17. mars blir på Litteraturhuset, møterom Nedjma. Vi har booket det fra og med
14:30. Mulig vi kan få oppgradert møterommet til Amalie Skram (litt større plass - samme
lokale som i fjor). Fint hvis noen styremedlemmer kan være med å rigge til møtelokalene i
forkant av årsmøtet.
Årsmøtet skal kunngjøres nå på fredag. Fortsatt en del organisasjoner som ikke har betalt
medlemskontingenten sin. Flere av dem blir nå meldt ut hvis de ikke betaler (se sak om
fadderordningen).
Har hatt litt rådgivning av organisasjoner siden nyttår. Blitt forespurt å holde skoleringer.

UngInfo:
●
●
●
●
●

Har inngått oppdrag om reklamefilm med Lucky View som skal produseres nå i vår. De står
bak f.eks. d
 enne filmen som ble laget til overgrepsmottaket i Østfold.
Mange henvendelser om kurs og stand i januar. God etterspørsel.
Skal arrangere jobbsøkerkurs 14. januar.
Produksjonen av USE-IT Oslo 2020 er i gang med idémøte. Kartet skal være ferdig trykket i
løpet av april.
Onsdag 15. januar skal Solidaritetskorps voluntør være i senteret for å rådgi personer som vil
“ut i verden”.
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