Protokoll
1. styremøte i UngOrg 2020/2021
14. mai 2020
Tid: Torsdag 14. mai 2020, kl. 17:00 – 20:15
Sted: Møllergata 3d, UngInfo-senteret, UngOrg
Til stede: Johanne Prøis Fearnley, Iben Kruse Valvatne (stedfortreder for Nza Kuamerad), Adrian
Tsui Gao, Ingvild Husby Halderaker, Alexander Tropé Stenhagen, Victoria Johanne Opheim Galåen,
Mathias Hofgaard Bjørgung (ankom møtet 18:15), Remi Vevik Strand (forlot møtet 20:05), Mona Sjøli
(ansattrepresentant), Arne Undheim (daglig leder), Amanda Anvar (digitalt)
Forfall: Gina Livsdatter Øverås, Nza Kuamerad
Ikke til stede:
Møteleder: Victoria Johanne Opheim Galåen
Referent: Arne Undheim
Saksliste
Faste saker
Sak 1.1.20

Godkjenning av innkalling og saksliste

Victoria

Saksopplysning

Fra styringsinstruksen: Styremøte kunngjøres 3 uker i forkant. Frist for
innsending av saker settes til 2 uker før styremøte. Sakspapir sendes ut
pr e-post 1 uker før styremøte.
Saksgang på styremøtene:
● Saksansvarlig legger frem saken.
● Mulighet for spørsmål og utredelser.
● Diskusjon på saken.
● Vedtak.

Forslag til vedtak

Saksliste og innkalling godkjennes.

Vedtak

Saksliste og innkalling godkjennes.

Til stede: Johanne Prøis Fearnley, Iben Kruse Valvatne (stedfortreder for Nza Kuamerad), Adrian Tsui Gao,
Ingvild Husby Halderaker, Alexander Tropé Stenhagen, Victoria Johanne Opheim Galåen, Remi Vevik Strand
Enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtatt.
Sak 2.1.20

Godkjenning av protokoll

Victoria

Saksopplysning
Forslag til vedtak

Protokoll fra det 9. styremøte i UngOrg 2019/2020 godkjennes.

Vedtak

Protokoll fra det 9. styremøte i UngOrg 2019/2020 godkjennes.

Til stede: Johanne Prøis Fearnley, Iben Kruse Valvatne (stedfortreder for Nza Kuamerad), Adrian Tsui Gao,
Ingvild Husby Halderaker, Alexander Tropé Stenhagen, Victoria Johanne Opheim Galåen, Remi Vevik Strand
Enstemmig vedtatt.
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Sak 3.1.20
Saksopplysning

Orienteringer
●
●

●

Victoria

Orientering fra sekretariatet
○ Se eget sakspapir
Orientering fra arbeidsutvalget
○ Hadde det første møtet i arbeidsutvalget (AU). Agenda:
ble kjent, forventningsavklaring, sakskart til 1. styremøte.
○ Victoria har skrevet et leserinnlegg om Oslo kommune
sitt revidert budsjett for 2020. Dette kommer på trykk i
Si;D 19. mai.
Orientering fra øvrige styremedlemmer
○ Ingenting å orientere.

Forslag til vedtak

Styret tar orienteringen til orientering.

Vedtak

Styret tar orienteringen til orientering.

Til stede: Johanne Prøis Fearnley, Iben Kruse Valvatne (stedfortreder for Nza Kuamerad), Adrian Tsui Gao,
Ingvild Husby Halderaker, Alexander Tropé Stenhagen, Victoria Johanne Opheim Galåen, Remi Vevik Strand
Enstemmig vedtatt.

Sak 4.1.20

Terminliste

Victoria

Saksopplysning

I kunngjøringene vil det bli orientert om start- og sluttid for hvert av
møtene. I mellomtiden må a
 lle s ette av tidsrommet 11:00 til 20:00 på
lørdag 13. juni, og 17:00-20:00 26. august og 22. september.
Viktig at styret er fulltallige på styremøtene for å sikre gode diskusjoner
og vedtak.

Forslag til vedtak

Terminliste:
● 2. styremøte lørdag 13. juni 2020 (styremøte og styresamling)
● 3. styremøte onsdag 26. august 2020
● 4. styremøte tirsdag 22. september 2020

Vedtak

Terminliste:
● 2. styremøte lørdag 13. juni 2020 (styremøte og styresamling)
● 3. styremøte onsdag 26. august 2020
● 4. styremøte tirsdag 22. september 2020

Til stede: Johanne Prøis Fearnley, Iben Kruse Valvatne (stedfortreder for Nza Kuamerad), Adrian Tsui Gao,
Ingvild Husby Halderaker, Alexander Tropé Stenhagen, Victoria Johanne Opheim Galåen, Remi Vevik Strand
Enstemmig vedtatt.

Sak 5.1.20

Fadderordning

Victoria

Saksopplysning

Styret er opptatt av at man har en god fadderordning som
medlemsorganisasjonene har nytte av.
Viktig at arbeidsutvalget l ager en detaljert beskrivelse som styret kan
vedta på neste styremøte, som sier noe om hva som forventes gjennom
denne ordningen. Fordelingen av organisasjoner gjøres med
utgangspunktet at alle får like mange å følge opp. S
 tyret h
 ar mulighet til
å sende arbeidsutvalget preferanser på fadderorganisasjoner hvis de har
det.

Forslag til vedtak

Fadderordningen videreføres. Fadderne har ansvar for å jevnlig være i
kontakt med medlemsorganisasjonene sine, informere dem om
UngOrgs arbeid, bistå der det trengs, og holde styret jevnlig oppdatert
på status i organisasjonen. Fordeling av fadderorganisasjoner legges ved
protokollen.

Vedtak

Fadderordningen videreføres. Fadderne har ansvar for å jevnlig være i
kontakt med medlemsorganisasjonene sine, informere dem om

2

UngOrgs arbeid, bistå der det trengs, og holde styret jevnlig oppdatert
på status i organisasjonen. AU utarbeider forslag til fordeling av
organisasjonene og en mer detaljert beskrivelse av oppgavene til neste
styremøte.
Til stede: Johanne Prøis Fearnley, Iben Kruse Valvatne (stedfortreder for Nza Kuamerad), Adrian Tsui Gao,
Ingvild Husby Halderaker, Alexander Tropé Stenhagen, Victoria Johanne Opheim Galåen, Remi Vevik Strand
Enstemmig vedtatt.

Løpende saker
Sak 6.1.20

Forventningsavklaring

Victoria

Saksopplysning
Forslag til vedtak

I dette styret
● Sier vi ifra før det er for sent
● Møter vi opp
● Er vi åpne for ulike meninger og synspunkter
● Viser vi initiativ
● Deltar vi i diskusjoner
● Gjør vi det vi tar på oss
● Har vi det fint sammen

Vedtak

I dette styret
● Sier vi ifra før det er for sent
● Møter vi opp
● Er vi åpne for ulike meninger og synspunkter
● Viser vi initiativ
● Deltar vi i diskusjoner
● Gjør vi det vi tar på oss
● Har vi det fint sammen

Til stede: Johanne Prøis Fearnley, Iben Kruse Valvatne (stedfortreder for Nza Kuamerad), Adrian Tsui Gao,
Ingvild Husby Halderaker, Alexander Tropé Stenhagen, Victoria Johanne Opheim Galåen, Remi Vevik Strand,
Mathias Hofgaard Bjørgung
Enstemmig vedtatt.

Sak 7.1.20

Konstituering

Arne

Saksopplysning

Styret ser det som positivt å ha denne muligheten og mener det er viktig
å benytte seg av den.

Forslag til vedtak

XXXX konstitueres som UngOrg sin representant i valgkomiteen til
Ungdommens bystyremøte 2020.

Vedtak

Alexander Tropé Stenhagen konstitueres som UngOrg sin representant
i valgkomiteen til Ungdommens bystyremøte 2020.

For forslag til vedtak: Johanne Prøis Fearnley, Iben Kruse Valvatne (stedfortreder for Nza Kuamerad), Adrian
Tsui Gao, Ingvild Husby Halderaker, Victoria Johanne Opheim Galåen, Remi Vevik Strand, Mathias Hofgaard
Bjørgung
Avholdende: Alexander Tropé Stenhagen

Sak 8.1.20

Evaluering av årsmøte 2020

Arne

Saksopplysning

Evaluering av det digitale årsmøte:
● Ble gjennomført på en god måte.
● Bra at UngOrg hadde sitt årsmøte digitalt slik det kunne gi
kompetanse til hvordan medlemsorganisasjonene kunne
gjennomføre sine.
● Svært uheldig at det var så få medlemsorganisasjoner
representert. 11 ulike organisasjoner til stede, ca. 25 til stede på
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●
●

årsmøte i 2019.
Styret bør se på hvordan vi innkaller og rekrutterer til årsmøte i
fremtiden.
Uheldig at innstilte kandidater ikke fikk være til stede på
årsmøte. Burde i alle fall vært til stede under valget for å
presentere seg selv. Bør huskes på til neste år.

Styret b
 ør sette et mål for hvor mange medlemsorganisasjoner som skal
være representert. Over 50 % bør forventes.
Ekstraordinært årsmøte:
● Selv om uttalelsene kan vedtas i styret, er det positivt hvis man
kan forankre det bedre i et årsmøte.
● Instruks for valgkomiteen bør vedtas på et årsmøte slik at det
organet som velger medlemmene også sier hva medlemmene
skal gjøre (instruksen er p.d.d. kun vedtatt i styret).
● Ekstraordinært årsmøte bør avholdes. Demokratisk uheldig hvis
det går for lang tid mellom medlemsorganisasjonene sin
mulighet for å diskutere og vedta politikk.
Helgeseminar:
● Positivt å ha fokus på sosialt og erfaringsutveksling. Bør derfor
være med overnatting.
● Innhold kan være skoleringer (UngOrg, UngMed, UngInfo, LNU
m.m.), besøk fra politikere, ekstraordinært årsmøte på søndagen.
● Helgeseminar kan gi organisasjonen god synlighet.
● For å få med flere bør det nok være et lørdag til
søndag-arrangement.
●
● Kan være kostbart og det kan derfor være lurt å ha påmelding i
god tid i forveien. Dette kan derimot begrense antallet som
melder seg på. Vurdere om man skal ha begrensning på antall
personer fra hver organisasjon?
● Kan være bra å ha dette nå i kort tid etter koronakrisen da det
sikkert ikke er like mange andre tilbud.
● Usikkerhet om deltakere kommer til å overnatte da mange bor i
Oslo. Overnatting er viktig for det sosiale samholdet.
Styret setter ned et utvalg som skal kartlegge:
● Program
● Budsjett
● Interesse
● Tidspunkt for arrangement
● Utkast til arbeidsfordeling mellom styret og sekretariatet
Utvalget blir bestående av Victoria, Johanne o
 g Ingvild.
Utvalget legger frem forslag til plan på neste styremøte, sammen med
deres redegjørelse for hvor stor etterspørsel det er for et helgeseminar.
På neste styremøte skal det vedtas om UngOrg skal arrangere et
ekstraordinært årsmøte i 2020, og om man skal arrangere et
helgeseminar. Disse vedtakene kan holdes adskilt.
Forslag til vedtak

Styret tar saken til etterretning.

Vedtak

Styret nedsetter et utvalg bestående av Victoria, Johanne, og Ingvild
som legger frem forslag til program og budsjett, samt en utredelse for
interesse blant medlemsorganisasjonene, til neste styremøte.

Til stede: Johanne Prøis Fearnley, Iben Kruse Valvatne (stedfortreder for Nza Kuamerad), Adrian Tsui Gao,
Ingvild Husby Halderaker, Alexander Tropé Stenhagen, Victoria Johanne Opheim Galåen, Remi Vevik Strand,
Mathias Hofgaard Bjørgung
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Enstemmig vedtatt.

Sak 9.1.20

Koronahåndtering

Arne

Saksopplysning

Styret diskuterte utfordringene som kommer av at
medlemsorganisasjonene ikke svarer på henvendelser fra UngOrg. I slike
situasjoner bør medlemsorganisasjonene ha størst nytteverdi av
UngOrg.
Det kan være en mulighet å opprette en egen Facebook-gruppe hvor
ledere av medlemsorganisasjonene er medlem. Kan gjøre det litt lettere
å dele informasjon og få innspill.
Styret påpeker at sekretariatet har vært svært fleksible og
tilpasningsdyktige i perioden. Veldig bra å se at sekretariatet hadde gjort
grep allerede dagen etter at Norge ble “stengt ned”.
Viktig at styret tenker på hvordan medlemsorganisasjonene fungerer i
praksis og hvorfor de er medlem. Da vil det være lettere å få til en dialog.
Styret b
 ør på et senere tidspunkt snakke mer om kommunikasjon
mellom UngOrg og medlemsorganisasjonene. En velfungerende
fadderordningen vil være særlig nødvendig i en slik periode.
Styret er bekymret for en bølge nummer to, og om organisasjonen er
klar for det. Sekretariatet har ikke laget en egen plan for dette, men
utgangspunktet er å gå tilbake til slik man har organisert seg i perioden
13. mars - 24. april hvis det skulle være nødvendig.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til etterretning.

Vedtak

Styret tar saken til etterretning.

Til stede: Johanne Prøis Fearnley, Iben Kruse Valvatne (stedfortreder for Nza Kuamerad), Adrian Tsui Gao,
Ingvild Husby Halderaker, Alexander Tropé Stenhagen, Victoria Johanne Opheim Galåen, Remi Vevik Strand,
Mathias Hofgaard Bjørgung
Enstemmig vedtatt.

Sak 10.1.20

Prioriteringer for arbeidsåret

Arne

Saksopplysning

Styret kartla ulike utfordringer og problemstillinger som de har erfart i
sine respektive organisasjoner. S
 tyret h
 usker på de vurderingene som
ble gjort, og jobber videre med dem under neste styresamling.
Til neste styremøte skal man vurdere følgende hovedprioritering for
arbeidsåret, og hvem som skal ha hovedansvar for de ulike
prioriteringene. Viktig at a
 lle i styret stiller godt forberedt, og tenker
gjennom hvor man kan bidra/ønsker å jobbe med.
Denne saken er forankret i tiltaksplanen 2019-2023: Styrets arbeid skal i
større grad organiseres med en hovedansvarlig på ulike
satsningsområder.
●

●

Politiske uttalelser
○ Fra tiltaksplanen: Det skal utarbeides en politisk uttalelse
fra styret hvert kvartal med bakgrunn fra innspill fra
medlemsorganisasjonene på årsmøte eller
innspillsmøter.
○ Utarbeide uttalelser og leserinnlegg m.m. fra de politiske
temaene som blir beskrevet i styringsdokumentet.
Politisk kampanje
○ Fra tiltaksplanen: Det skal gjennomføres minst ett større
politisk kampanje i arbeidsåret hvor styret står for den
praktiske gjennomføringen, og som skal i størst mulig
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grad inkludere medlemsorganisasjonene.
Planlegge og gjennomføre en større kampanje innen et
av de politiske prioriteringene for å synliggjøre dette.
Eksempelvis nedgang i driftsstøtteordningen,
muligheten for å låne skolelokaler gratis. Kan
gjennomføres med aksjoner, skrive en
frivillighetsmelding osv.
Kurs/skolering
○ Fra tiltaksplanen: Styret skal utarbeide en
kurspakke/liste over hvilken kompetanse styret kan bistå
medlemsorganisasjonene med. Styret skal gjøre et
større kartleggingsarbeid internt for å kunne tilby egen
kompetanse i større grad til medlemsorganisasjonene.
○ Fokusere på å kompetansebygging og sørge for at styret
jobber for å skolere tillitsvalgte og medlemmer i våre
medlemsorganisajsoner. Kurs om hvordan skape
engasjement, synlighet, arrangement (variasjon i
arrangement og arrangementsteknikk) osv.
Medlemspleie og medlemsrekruttering
○ Fra tiltaksplanen: De tillitsvalgte skal i størst mulig grad
være kontaktleddet mellom UngOrg og andre
organisasjoner sine tillitsvalgte, ved å f.eks. tilby å ha kurs
for medlemsorganisasjonene.
○ Hvordan skal UngOrg kommunisere med våre
medlemmer, hvordan skal vi få nye medlemmer,
hvordan skal vi beholde de medlemsorganisasjonene vi
allerede har.
Synlighet
○ Fra tiltaksplanen: Styret skal sørge for at deres arbeid blir
vist frem gjennom sosiale medier. Det skal utarbeides en
årlig undersøkelse som kartlegger
medlemsorganisasjonenes ønsker og behov, samt
innhente data om hver enkelt organisasjon.
○ Hvordan skal UngOrg bli mer synlig, hvordan kan
UngOrg hjelpe andre å være mer synlig.
○

●

●

●

Forslag til vedtak

Vedtak i saken blir utarbeidet på styremøte.

Vedtak

Styret tar saken til etterretning.

Til stede: Johanne Prøis Fearnley, Iben Kruse Valvatne, Adrian Tsui Gao, Ingvild Husby Halderaker, Alexander
Tropé Stenhagen, Victoria Johanne Opheim Galåen,
Enstemmig vedtatt.

Eventuelt
Saksopplysning

Referatsoppgave: Når a
 lle har lest referatet sender du en e-post til
arne@ungorg.no med en oversikt over skoler som du/dere har lånt eller
prøvd å låne, med en liten beskrivelse om dette er en skole som alltid/
aldri/noen ganger låner ut sine lokaler (gjerne skriv om dere betaler noe
for denne). Har du ikke noen eksempler selv, send Arne en e-post om
dette slik det blir registrert at du også har gjort referatsoppgaven.
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Orientering fra sekretariatet
Generelt:
●
●
●

Se mer beskrivende tekst om koronatiltak i sak 9.1.20 og vedlegg til saken.
Fasiliteter UngOrg sitt årsmøte 14. april.
Synne Salvesen (grafisk designer) hadde sin første arbeidsdag 1. april. Rikke Runde hadde
sin siste arbeidsdag 31. mars.

UngMed:
●
●
●
●
●

Utarbeidet fagartikler til ungorg.no (tips og triks til organisasjonsdrift).
Utarbeidet fagartikler til ungmed.no (tips og triks til ungdomsmedvirkning).
Oppfølging av ungdomsmedvirkning i Oslo i krisetider.
Innhentet erfaringer og eksempler fra våre medlemsorganisasjoner.
Dialog med politikere om konsekvenser korona har på medlemsorganisasjoner og ungdom
generelt.

UngInfo:
●
●
●
●
●
●

Opprettet og administrert chat på unginfo.no.
Gjennomført kvalitetskontroll av artikler på ung.no og besvart på mer jobbrelaterte
spørsmål som sendes inn via denne nettsiden.
Gitt informasjon og veiledning om smitteverntiltakene og konsekvensene av disse.
Deltatt på streamer hos samarbeidspartnere.
Live stream på Facebook-gruppen “Jobb til unge i Oslo”.
Ukentlig live stream på Instagram - “Jobbhalvtimen”.
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