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Saksliste 

Faste saker 

Sak 1.3.20  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.  

Forslag til vedtak  Saksliste og innkalling godkjennes. 

Vedtak  Saksliste og innkalling godkjennes. 
Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Alexander Tropé Stenhagen, Johanne Prøis Fearnley, Adrian Tsui 

Gao, Mathias Hofgaard Bjørgung, Remi Vevik Strand, Gina Livsdatter Øverås, Nza Kuamerad, Ingvild Husby 

Halderaker, Amanda Anvar 

Enstemmig vedtatt.  

Sak 2.3.20  Godkjenning av protokoll  Victoria 

Saksopplysning   

Forslag til vedtak  Protokoll fra det 2. styremøte i UngOrg 2020/2021 godkjennes. 

Vedtak  Protokoll fra det 2. styremøte i UngOrg 2020/2021 godkjennes. 
Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Alexander Tropé Stenhagen, Johanne Prøis Fearnley, Adrian Tsui 

Gao, Mathias Hofgaard Bjørgung, Remi Vevik Strand, Gina Livsdatter Øverås, Nza Kuamerad, Ingvild Husby 

Halderaker, Amanda Anvar 

Enstemmig vedtatt.  

Sak 3.3.20  Orienteringer  Victoria 

Saksopplysning  ● Orientering fra sekretariatet 
○ Se eget sakspapir 

● Orientering fra utvalg 
○ Arbeidsutvalget 

■ Hadde AU-møte før ferien. Diskutert 
UngOrgs Aktivitetstilskudd og 
retningslinjene for tilskuddet. Ellers vært 
rolig i utvalget. Skal ha møte i uke 36. 

● Orientering fra øvrige styremedlemmer 

Forslag til vedtak  Styret tar orienteringen til orientering. 

Vedtak  Styret tar orienteringen til orientering. 
Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Alexander Tropé Stenhagen, Johanne Prøis Fearnley, Adrian Tsui 

Gao, Mathias Hofgaard Bjørgung, Remi Vevik Strand, Gina Livsdatter Øverås, Nza Kuamerad, Ingvild Husby 

Halderaker, Amanda Anvar 

Enstemmig vedtatt.  

Sak 4.3.20  Terminliste  Victoria 
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Saksopplysning  Se oppdatert terminliste.  

Forslag til vedtak  Terminliste: 
● 4. styremøte tirsdag 22. september 2020 
● 5. styremøte torsdag 22. oktober 2020 
● 6. styremøte tirsdag 17. november 2020 
● 7. styremøte torsdag 10. desember 2020 

Vedtak  Terminliste: 
● 4. styremøte tirsdag 22. september 2020 
● 5. styremøte onsdag 21. oktober 2020 
● 6. styremøte torsdag 19. november 2020 
● 7. styremøte fredag 11. desember 2020 (med 

juleavslutning) 
Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Alexander Tropé Stenhagen, Johanne Prøis Fearnley, Adrian Tsui 

Gao, Mathias Hofgaard Bjørgung, Remi Vevik Strand, Gina Livsdatter Øverås, Nza Kuamerad, Ingvild Husby 

Halderaker, Amanda Anvar 

Enstemmig vedtatt.  

Sak 5.3.20  Fadderordning  Alex 

Saksopplysning  Se egen oversikt over kontakten med fadderorganisasjonene. 
 
Oppsummering fra hver fadder: 

● Adrian - Kontakt med de fleste på mobil. Fortalte 
medlemstilbud og fadderordningen. Positiv 
tilbakemelding på at han satte seg ned og ringte. Kom en 
del oppfølgingsspørsmål på det, og alle er positive til 
videre kontakt.  

● Alex - De som han fikk kontakt med var glade for 
kontakten. God kontakt med Oslo Press og Røde kors 
Ungdom. Skal ha møte neste uke. Mange som ikke har 
besvart e-posten.,  

● Amanda - Fått kontakt med tre organisasjoner, fire 
organisasjoner som ikke har besvart henvendelse 

● Gina - Fikk kontakt med Blå kors Ung, men ringte ikke 
opp igjen. To av fadderorganisasjonene ble nå utmeldt.  

● Ingvild - Fikk kontakt med alle utenom én. Noen ville ha 
e-post, noen ville ha en telefon, og andre ville ha begge 
deler. Framfylkning fikk oppfølging etter kontakten. De 
fleste organisasjonene var positive til aktivitetstilskuddet, 
og ville søke. Må fortsette å minne om fristen.  

● Johanne - Hadde feil e-postadresse til enkelte. Ikke fått 
kontakt med to av dem. Det blir videre skriftlig kontakt til 
noen. Fysisk møte med organisasjon neste uke.  

● Mathias - Har ikke gjort arbeidsoppgaven opp mot alle 
fadderorganisasjonen. Mangler oppdatering i skjema.  

● Remi - Har ikke gjort arbeidsoppgaven. 
● Victoria - Har sendt e-post før ferien, men lite respons. 

Fulgte opp med ny e-post etter sommerferein. Hatt møte 
med DNT Ung Oslo - de hadde god kjennskap til UngOrg 
og mulighetene her. Avtalt å møte MentorUng. 

 
Erfaringer om fadderordningen:  

● Sommerferien kan ha noe med at flere ikke har fått 
kontakt.  
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● Mange generelle e-poster som er registrert på 
organisasjonen, lurt å sjekke nettsiden og prøve andre 
e-poster. Viktig å oppdatere i fadderordning-skjema. Bruk 
kommentarfeltet hvis det er ny 
kontaktinformasjon/kontaktperson.  

● De som vi får kontakt med er glade for det. 
● Kan bli enda bedre nå som aktiviteten økes igjen etter 

sommerferien/smittesituasjonen rundt korona har endret 
seg. 

● Vi evaluerer fortløpende og holder god kontakt med de 
som ønsker det - på den måten de ønsker et.  

● Er ikke et mål å ha kontakt med alle 
medlemsorganisasjonen.  

● Viktig at man holder skjemaet oppdatert med all 
informasjon og status fremover også. Skal oppdateres før 
hvert møte (dato for styremøtene står øverst) - ikke slett 
tidligere innlagt informasjon. Viktig å ha for å kunne se 
utvikling.  

 
Alle skal prøve å få møte dem som er interessert innen neste 
styremøte 22. september. Kan enten gjøres ved fysisk oppmøte 
eller digital. Gjerne ha møter her på UngOrg for å vise frem 
møtelokalene, samtidig kan organisasjonene hilse på de ansatte 
som jobber med organisasjon og politikk.  
 
Følgende skal informeres om gjennom fadderordningen:  

● UngOrgs aktivitetstilskudd runde - frist 31. august 2020 
● Medlemstilbudet (benytt strategi for medlemstilbud til 

mer konkret informasjon) 

Forslag til vedtak  Styret tar saken til etterretning. Følgende skal informeres om 
gjennom fadderordningen:  

●  

Vedtak  Styret tar saken til etterretning. 
Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Alexander Tropé Stenhagen, Johanne Prøis Fearnley, Adrian Tsui 

Gao, Mathias Hofgaard Bjørgung, Remi Vevik Strand, Gina Livsdatter Øverås, Nza Kuamerad, Ingvild Husby 

Halderaker, Amanda Anvar 

Enstemmig vedtatt.  

Løpende saker 

Sak 14.3.20  Mandat til utvalg  Victoria 

Saksopplysning  Politisk utvalg (forkortet: POLUT): Amanda, Johanne og Remi 
Utvalg innen kurs og synliggjøring: Gina, Iben og Ingvild 
(Kompetanseutvalget) 
Medlems- og fadderutvalget: Adrian, Alex og Mathias 
 
Utvalg innen kurs og synliggjøring har ikke klart sitt mandat.  
 
Behandling av medlems- og fadderutvalget sitt mandat:  

● Stryke “offisielle kanaler og” 
● Fullmakt til å endre “Integrering må skje for begge sider 

av byen og vi må ta vår del i å skape slike fellesarealer.” 
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● Fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer. 
Mandatet vedtatt med endringene som kom i møtet.  
 
Behandling av POLUT sitt mandat:  
Politisk utvalg: 

● Legge til “Fremme politiske resolusjoner ved behov” 
● Fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer. 

Mandatet vedtatt med endringene som kom i møtet.  
 
Oppdaterte mandat og mandatet til utvalget innen kurs og 
synliggjøring legges frem på neste møte. 

Forslag til vedtak  Styret vedtar mandatene til utvalgene for arbeidsåret 2020-2021.  

Vedtak  Styret vedtar mandatene for det politiske utvalget og medlems- 
og fadderutvalget. 

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Alexander Tropé Stenhagen, Johanne Prøis Fearnley, Adrian Tsui 

Gao, Mathias Hofgaard Bjørgung, Remi Vevik Strand, Gina Livsdatter Øverås, Nza Kuamerad, Amanda Anvar 

Enstemmig vedtatt. 

Sak 15.3.20  Strategi for UngOrgs medlemstilbud  Agnes 

Saksopplysning  Styret er positive til strategien og arbeidet som ligger bak. Styret 
påpeker at strategien må forankres i det daglige arbeidet, og 
følges opp kontinuerlig. Styret ber daglig leder legge frem en 
orienteringssak på neste styremøte om hvordan strategien skal 
følges opp høsten 2020 og våren 2021, og hvordan strategien skal 
evalueres/måles.  
 
Konkrete tilbakemeldinger: 

● Bør konkretiseres hva grafisk designer skal gjøre, og ha 
fokus på å bygge kompetanse slik at tillitsvalgte kan få til 
mer selv også.  

● Medlemstilbudet - skoleringer og kurs - bør i så stor grad 
som mulig orienteres om å gi tillitsvalgte kunnskap til å 
gjøre ting selv. 

● Viktig at styret, også fremtidige styremedlemmer, får 
eierskap og kjennskap til strategien.  

● Fint med ambisiøse mål, og at styret blir orientert om 
status fortløpende. Data som vi allerede har bør samles 
slik det blir lettere å se om de målene som er satt nå er 
realistiske, men også ambisiøse.  

● Alle tilbudene må gi noe tilbake til dem som deltar. Man 
er ofte egoistiske når man prioriterer å delta på ting.  

● Synlighet om tilbudene er like viktig som tilbudene i seg 
selv.  

● Evaluering må skje fortløpende. Både om vi følger 
strategien, men også hvert medlemstilbud isolert.  

Forslag til vedtak  Styret vedtar “Strategi for UngOrgs medlemstilbud 2020-2024”. 
Strategien revideres høsten 2022. 

Vedtak  Styret vedtar “Strategi for UngOrgs medlemstilbud 2020-2024”. 
Strategien revideres høsten 2022. 
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Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Alexander Tropé Stenhagen, Johanne Prøis Fearnley, Adrian Tsui 

Gao, Mathias Hofgaard Bjørgung, Remi Vevik Strand, Gina Livsdatter Øverås, Nza Kuamerad, Ingvild Husby 

Halderaker, Amanda Anvar 

Enstemmig vedtatt.  

Sak 16.3.20  BUR-nettverket  Arne 

Saksopplysning  Amanda og Victoria tar ansvar for det sosiale opplegget. Ønsker 
gjerne å ha flere styremedlemmer med på dette. Forslag om å 
leie inn artist eller komiker til underholdning. 
 
Victoria presenterer UngOrg på fredagen.  
 
Til et eventuelt besøk på Stortinget hadde det vært fint med en 
hilsen/besøke kulturministeren eller stortingspresidenten.  
 
Aktuelle saker som kan tas opp i BUR-nettverket:  

● Nasjonalt ungdomsråd. Positivt hvis alle barne- og 
ungdomsorganisasjonene på fylkesnivå kan stille seg bak 
dette. Kan også kommentere på Regjeringens 
ungdomspanel. Bør i så fall legges opp til en workshop for 
å utarbeide politisk uttale, og strategi for politisk 
påvirkningsarbeid.  

 
Saken tas opp igjen på neste styremøte. Styret må på forhånd 
tenke gjennom hvilke andre navn dette nettverket bør ha, for å 
unngå utfordringene det innebærer å ha samme navn som de 
lovfestede ungdomsrådene på fylkesnivå.  
På neste styremøte skal det velges hvilke representanter fra 
UngOrg som skal ha stemmerett på søndagen. 
 
Alex er ikke tilgjengelig på fredagen, men kan være med i 
forarbeidet. Nza innkaller  Iben til å delta.  

Forslag til vedtak  Vedtak utformes på styremøte. 

Vedtak  Styret tar saken til etterretning.  

 

Sak 17.3.20  Prinsipp for god ungdomsmedvirkning  Arne 

Saksopplysning   

Forslag til vedtak  Styret vedtar “Prinsipper for god medvirkning”. 

Vedtak  Styret vedtar “Prinsipper for god medvirkning”. 
Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Alexander Tropé Stenhagen, Johanne Prøis Fearnley, Adrian Tsui 

Gao, Mathias Hofgaard Bjørgung, Remi Vevik Strand, Gina Livsdatter Øverås, Nza Kuamerad, Amanda Anvar 

Enstemmig vedtatt.  

Sak 18.3.20  UngOrgs aktivitetstilskudd  Agnes 

Saksopplysning  Det er viktig at hele styret gir informasjon om fristen og 
tilskuddet til aktuelle aktører. Det er viktig for den politiske 
kapitalen at den unge frivilligheten benytter seg av denne 
ordningen for å kunne ha kredibilitet i videre politisk arbeid. 
Styret er ikke fornøyd med andelen av medlemsorganisasjoner 
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som søkte til den første runden. En eventuell tredje runde blir 
med kort aktivitetsperiode.  

Forslag til vedtak  Styret tar saken til orientering. 

Vedtak  Styret tar saken til orientering. 
Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Alexander Tropé Stenhagen, Johanne Prøis Fearnley, Adrian Tsui 

Gao, Mathias Hofgaard Bjørgung, Remi Vevik Strand, Gina Livsdatter Øverås, Nza Kuamerad, Ingvild Husby 

Halderaker, Amanda Anvar 

Enstemmig vedtatt.  

Sak 19.3.20  Ung i Oslo-seminaret  Utvalget 

Saksopplysning  Styret og utvalget har ønske om å få gjennomført seminaret i 
løpet av styreåret. Utvalget må utarbeide en alternativ plan for 
samlingen, med budsjett, som legges frem på neste styremøte 
for å ta hensyn til dette i revidering av budsjett. For å kunne 
arrangere det i inneværende regnskapsår, bør styret vedta 
budsjettrammen til seminaret i revidert budsjett i september.  
 
Programmet var i utgangspunktet ferdig, og utvalget er veldig 
fornøyd med innholdet. Kulturminister Abid Raja hadde ikke 
mulighet til å stille, men var positiv til arrangementet. 

Forslag til vedtak  Seminaret utsettes på ubestemt tid. 

Vedtak  Seminaret utsettes på ubestemt tid. Utvalget legger frem forslag 
til alternativt opplegg med  budsjett på neste styremøte. 

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Alexander Tropé Stenhagen, Johanne Prøis Fearnley, Adrian Tsui 

Gao, Mathias Hofgaard Bjørgung, Remi Vevik Strand, Gina Livsdatter Øverås, Nza Kuamerad, Amanda Anvar 

Enstemmig vedtatt.  

Sak 20.3.20  Økonomirapport  Arne 

Saksopplysning  Styret ønsker fremover at foreløpig regnskap inneholder aktuelle 
noter som beskriver de ulike prosjektene.  

Forslag til vedtak  Styret tar økonomirapporten pr 30. juni 2020 til etterretning. 
Daglig leder får fullmakt til å omdisponere opp til 100.000 kroner 
mellom de ulike prosjektene. Daglig leder utarbeider forslag til 
revidert budsjett til styremøte når det er bedre klarhet i de 
prosjektene som har størst økonomisk konsekvens for helheten. 

Vedtak  Styret tar økonomirapporten pr 30. juni 2020 til etterretning. 
Daglig leder får fullmakt til å omdisponere opp til 100.000 kroner 
mellom de ulike prosjektene. Daglig leder utarbeider forslag til 
revidert budsjett til styremøte når det er bedre klarhet i de 
prosjektene som har størst økonomisk konsekvens for helheten. 

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Alexander Tropé Stenhagen, Johanne Prøis Fearnley, Adrian Tsui 

Gao, Mathias Hofgaard Bjørgung, Remi Vevik Strand, Gina Livsdatter Øverås, Nza Kuamerad, Amanda Anvar 

Enstemmig vedtatt. 

Eventuelt   

Saksopplysning   
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P-saker 

P-sak 1.3.20  Blir formidlet i møtet  Arne 

Saksopplysning   

Forslag til vedtak   

Vedtak   
Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Alexander Tropé Stenhagen, Johanne Prøis Fearnley, Adrian Tsui 

Gao, Mathias Hofgaard Bjørgung, Remi Vevik Strand, Gina Livsdatter Øverås, Nza Kuamerad, Amanda Anvar 

P-sak 2.3.20  Blir formidlet i møtet  Arne 

Saksopplysning   

Forslag til vedtak  Se egen protokoll for p-saker 

Vedtak   
Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Alexander Tropé Stenhagen, Johanne Prøis Fearnley, Adrian Tsui 

Gao, Mathias Hofgaard Bjørgung, Remi Vevik Strand, Gina Livsdatter Øverås, Nza Kuamerad, Amanda Anvar 

Sak 3.3.20 Orientering fra sekretariatet 

Generelt: 
● COVID-19 preger fortsatt hverdagen, og etter en oppblussing av antall smittede i august er 

det gjort endringen i strategien for hvordan vi praktisk tilpasser oss koronasituasjonen. Alle 
ansatte jobber fra Møllergata 3d, men vi har delt oss inn i grupper for å hindre smitte samt 
redusere antall personer som må i karantene på grunn av nærkontakt.  

● I strategien for å tilpasse oss koronakrisen, ble alle ansatte bedt om å gjennomføre 
minimum 75 % av sin ferie innen utgangen av ferien. Det er pr dags dato tatt ut 83 % av alle 
tilgjengelige feriedager. Dette er veldig positivt for kapasiteten for høsten.  

● Leieavtalen for den originale delen av UngOrg sine lokaler har leieavtale som strekker seg 
frem til 2024. Leieavtalen for den nye delen har en løpende avtale med 1 års oppsigelsestid. 
Det er en fare for at vi mister muligheten til å disponere den nye delen før 2024 da 
byggingen av det nye regjeringskvartalet kan ha konsekvens på bruken av garasje/lokalene. 
Det vil i september og fremover jobbes med å definere “det perfekte UngOrg-lokalet”. Det 
er lagt en fremdrift som strekker seg frem til desember 2024.  

○ Sette i gang prosessen høst 2020 
○ Ha et konkret dokument innen utgangen av 1. kvartal 2021 
○ Se på kostnader ved å kjøpe et kontorlandskap selv vs. leie.  
○ Sette av kapital/låse egenkapital til en flytteprosess på årsmøte i 2021 (potensielt et 

mål om mer egenkapital) 
○ Bruke 2021-2023 til å finne lokaler/lage planer for aktuelle lokaler 
○ Ha en overgangsperiode i 2023 hvor noe av tilbudet og tjenestene blir flyttet til nye 

lokaler 
○ Innen utgangen av desember 2014 må hele tilbudet være flyttet 

● Etter endringer i byrådet har UngOrg (og Sentralt ungdomsråd i Oslo) fått Omar Samy 
Gamal som ny kontaktperson i byrådet. Han er den nye byråden for kultur, idrett og 
frivillighet, mens Rina Mariann Hansen går inn i rollen som byråd for arbeid, integrering og 
sosiale tjenester.  

UngMed: 
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● UngOrg fikk i juli to millioner fra krisepakken til frivillighet som vi skulle forvalte videre til 
organisasjoner i Oslo. Se egen sak om UngOrgs aktivitetstilskudd. Dette arbeidet tar mye 
fokus fra det organisatoriske arbeidet i sekretariatet.  

● I løpet av sommermåneden har vi skrevet rapporten Ungdom om korona, som er et 
alternativt medvirkning for ungdom som kompensasjon for avlyst ungdomshøring.  

● Utarbeidet strategi for medlemstilbud. 
● Faktura med medlemskontingenten ble sendt til 58 medlemsorganisasjoner mandag 24. 

august 2020. 27 av disse mottar driftsstøtte, og betaler en ekstra sats. To medlemmer har 
etter mottatt kontingenten meldt seg ut. Disse er nå slettet fra kontaktlister, 
fadderoversikten og på nettsiden: 

○ Big Enough Global - ikke lengre en medlemsorganisajsoner, omgjort til et AS for å 
gjøre konsulentoppdrag. 

○ Oslo Fylkesmålungdomslag er lagt ned. 
● SUR har hatt drift gjennom digitale møter, og jobbet med en del høringssaker. Relativt stor 

pågang på å få SUR sin mening om de ulike sakene som er på høring. SUR er fortsatt ikke 
offisielt vedtatt gjennom bystyret etter lovendringer som ble iverksatt etter valget i fjor.  

● Fokusområdene den neste perioden vil være: 
○ Ferdigstille og trykke Ungdom om korona 
○ Alternativt opplegg for UBM 
○ UngOrgs Aktivitetstilskudd 
○ Jobbe politisk for å få organisasjoner inn på skoler og andre lignende arenaer (for 

aktivietet og markedsføringer) 
○ Oslo kommune sitt budsjett for 2021 
○ Iverksette medlemstilbud 

UngInfo: 
● UngInfo har hatt en sommer med minimumsbemanning i fire uker, med varierende 

pågang av brukere. Til tider har ungdommer måttet vente i kø for å få bistand av oss. 
Mange ungdommer har hatt behov for tilbudet, Spesielt knyttet til jobbsøking, opptak til 
utdanning og til NAV og UDI saker. Konklusjonen er at det var viktig å holde UngInfo åpent i 
sommer  

● UngInfo driver fortsatt med smittevern i form av å holde avstand til brukere på minst en 
meter, samt spriting av overflater og hender. I tillegg er det nå, som smittepresset øker, 
innført system for smittesporing, hvor ungdommer som får veiledning må oppgi 
telefonnummer om kontakt med dem skulle bli nødvendig  

● Vi opplever fortsatt å få henvendelser på mail, sosiale medier og telefon etter at vi har åpnet 
senteret. I sommer har gruppen vår på facebook "jobb for unge i Oslo" fått hundrevis av nye 
medlemmer ukentlig. Det er tydelig at mange ungdommer ønsker å ha jobb. Samtidig gir 
gruppen en større og større kontaktflate av ungdommer som får vite om tjenestene våre. 

● Fremover skal endelig skrivearbeid på utdanningshåndboken fullføres, før den går til 
korrektur og grafisk.  

● Det skal lage strategi og målsetninger for kurs i høst,.  
● Besvarelse av spørsmål ung.no starter opp igjen i uke 35.  
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