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Samledokument 5. styremøte i UngOrg 2020/2021 

Dato: Onsdag 21.10.2020 

Start: kl. 17:00 (mat fra 16:30) 

Slutt: kl. 21:30 

Sted: Møllergata 3d, org-rommet, UngOrg 

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

Fearnley, Adrian Tsui Gao (ankom 18:15), Ingvild Husby Halderaker, Amanda Anvar, Aden 

Mussa (ansattrepresentant), Arne Undheim (daglig leder) 

Frafall: Mathias Hofgaard Bjørgung, Gina Livsdatter Øverås, Nza Kuamerad, Iben Kruse 

Valvatne 

Ikke til stede:  
Møteleder: Victoria Johanne Opheim Galåen 

Referent: Arne Undheim 
 

Remi Vevik Strand meldte til arbeidsutvalget 20.10.2020 at han trakk seg fra vervet med 
umiddelbar virkning på grunn av personlige årsaker.  
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● VEDLEGG Sak 26.5.20: Vurdering av måloppnåelse av tiltaksplan 2019-2023 - protokoll 
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Saksliste 

Faste saker 

Sak 1.5.20  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.  
 
P-sak 2.5.20 legges til sakslisten.  

Forslag til vedtak  Saksliste og innkalling godkjennes. 

Vedtak  Saksliste og innkalling godkjennes. P-sak 2.5.20 legges til 
sakslisten.  

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Alexander Tropé Stenhagen, Johanne Prøis Fearnley, Ingvild Husby 

Halderaker, Amanda Anvar. 

Enstemmig vedtatt.  

Sak 2.5.20  Godkjenning av protokoll  Victoria 

Saksopplysning  Gina Livsdatter Øverås flyttes fra ikke til stede til frafall.  

Forslag til vedtak  Protokoll fra det 4. styremøte i UngOrg 2020/2021 godkjennes. 

Vedtak  Protokoll fra det 4. styremøte i UngOrg 2020/2021 godkjennes 
med de endringene som kom på møtet. 

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Alexander Tropé Stenhagen, Johanne Prøis Fearnley, Ingvild Husby 

Halderaker, Amanda Anvar. 

Enstemmig vedtatt.  

Sak 3.5.20  Orienteringer   

Saksopplysning  Sekretariatet  Se eget sakspapir 

  Arbeidsutvalget  Hatt AU-møte. 
Sett gjennom tilbakemeldingene fra 
styreevalueringen, og kommet med noen konkrete 
tiltak på utfordringene (se vedlegg). 
Vedtatt politiske notat til deputasjon. 
Sett på endring av utvalgene. 
Planlagt til styremøtet. 
Viktig at styret setter seg inn i de konkrete tiltakene 
fra evalueringen. Sende inn sine tanker og meninger i 
forkant.  

  Politisk utvalg  Har fått inn et nytt medlem.  

  Utvalg innen kurs 
og synliggjøring 

Utgår.  

  Medlems- og 
fadderutvalget 

To personer har besvart spørreundersøkelsen som lå 
i vedlegget som utvalget sendte ut med 
sakspapirene.  
Har hatt et møte hvor man forberedte statistikk fra 
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fadderordningen til styremøte. Har hatt kontakt med 
ca. halvparten av medlemsorganisasjonene. Det er 
en del organisasjoner som ikke har blitt kontaktet av 
sin fadder. Utvalget har laget en liste med aktuelle 
tiltak som kan gjøres hvis man ikke får kontakt med 
sin fadderorganisasjon. Alle bes å benytte seg av 
denne.  
Medlems- og fadderutvalget oppfordres til å ta 
kontakt direkte (telefon/møte) med fadderne for å 
evaluere ordningen.  

  Victoria Johanne 
Opheim Galåen 

Holdt hilsningstale på KrFU sitt årsmøte. 
Holdt tale på konfirmasjonsseremonier. 
Hatt møte med Omar, byråd for kultur, idrett og 
frivillighet. 
Hatt møte med fordelingsutvalget. Hadde en klage 
som måttes behandles.  
Hatt AU-møte. 
Planlagt sosialt til BUR, sammen med Amanda. 

  Alexander Tropé 
Stenhagen 

Deltatt på AU-møte.  
Skal være med på deputasjon 9. november i Kultur- 
og utdanningsutvalget.  
Deltok på AUF sitt landsmøte. Kjøtt er best.  
 

  Johanne Prøis 
Fearnley 

Har vært i kontakt med en fadderorganisasjon. Ledet 
en panelsamtale for Oslo Press med 20 deltakere.  

  Adrian Tsui Gao  Oslo Unge Venstre har hatt årsmøte. Leder fortsatte.  

  Ingvild Husby 
Halderaker 

UngOrg relatert: Vært på et kort møte med utvalget 
for aktivitetstilskuddet. Det har vært skikkelig gøy å få 
sitte i det utvalget!  
Sendt mail og melding til fadderorganisasjonene.   
Annet: Gjennomført arrangement på Nobels 
Fredssenter med Oslo KrFU, som KrFU hadde fått 
tilskudd fra UngOrg aktivitetstilskudd til å 
gjennomføre. Har blitt valgt som fylkesleder for Oslo 
KrFU og elevrådsleder på skolen. 

  Mathias Hofgaard 
Bjørgung 

Ikke innsendt. 

  Remi Vevik Strand   

  Gina Livsdatter 
Øverås 

Ikke innsendt. 

  Amanda Anvar  Har vært på Svalbard og Trondheim. Har hatt møte 
med én fadderorganisasjon. Vært på møte for å 
planlegge sosialt opplegg til BUR-storsamlingen.  

  Nza Kuamerad  Ikke innsendt. 

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, Ingvild Husby 

Halderaker, Amanda Anvar. 

Enstemmig vedtatt.   

Sak 4.5.20  Terminliste  Victoria 
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Saksopplysning  Aktuelle og viktige datoer fremover: 
● 21. oktober - 5. styremøte 
● 30. oktober - Storsamling i BUR-nettverket, dag 1 
● 31. oktober - Storsamling i BUR-nettverket, dag 2 
● 1. november - Storsamling i BUR-nettverket, dag 3 
● 5. november - Frist for å sende inn saker til det 6. 

styremøte 
● 19. november - 6. styremøte 
● 27. november - Frist for å sende inn saker til det 7. 

styremøte 
● 11. desember - 7. styremøte med juleavslutning 

 
Vedtatt 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) 

Forslag til vedtak   

Vedtak   

 

Sak 5.4.20  Fadderordning  Alex 

Saksopplysning  Se egen oversikt over kontakt med fadderorganisasjonene og 
orientering fra medlems- og fadderutvalget. 
 
Fra utvalgets undersøkelse har man fått kontakt med ca. 51 % av 
medlemsorganisasjonene. Det er fortsatt 16,4 % av 
organisasjonene som ikke har blitt kontaktet i følge oversikten. 
Styret setter seg som mål å få kontakt med 75 % av 
medlemsorganisasjonene i løpet av året. Utvalget har laget 
konkrete forslag til hvordan man skal få kontakt med 
medlemsorganisasjonene som ikke har besvart fadderen sin 
enda. Styret følger opp:  

● Ta kontakt med eventuell moderorganisasjon for å finne 
mer oppdatert kontaktinformasjon 

● Ta kontakt med andre styremedlemmer gjennom mer 
uformelle kanaler hvis man ikke allerede har 

● prøvd leder eller nestleder 
● Nevne mer konkrete spørsmål om hva slags oppfølging 

de ønsker og gi dem en gruppe spørsmål som 
● er nyttige, men ikke for langtrukne eller potensielt 

irriterende. 
● Ta opp eventuelle tilbud du tror er relevante for dem 
● Sjekk deres nettsider eller Facebook og se om du finner 

noe mer oppdatert informasjon 
● Bruk gjerne private bekjentskap og andre kanaler for å 

finne frem til hvem det er i organisasjonene du 
● kan snakke med om UngOrgs tilbud 
● Hvis dere trenger mer hjelp eller har noen mer spørsmål 

er det bare å kontakte medlemsutvalget 

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

Gao, Ingvild Husby Halderaker, Amanda Anvar. 

Enstemmig vedtatt. 

Løpende saker 

Sak 14.5.20  Mandat til utvalg  Alex 

Saksopplysning  Nye utvalg:  
● Politisk og synliggjøring (Johanne, Amanda, Ingvild) 
● Medlems-, kurs- og fadderutvalget (Alex, Adrian, Mathias, 

Gina) 
 
I den forbindelse må utvalgene oppdatere sine eksisterende 
mandater for å ta hensyn til nytt ansvarsområde. Utvalgene skal 
også velge en leder for utvalget og at dette defineres i mandatet. 
 
Kulepunkter fra VEDLEGG Sak 14.5.20: Utvalg i UngOrg-styret og 
utvalgssekretær - protokoll legges til i mandatet for å synliggjøre 
ansvarsfordeling mellom utvalg og utvalgssekretær.  
 
Utvalgene ser også på navneendring som er lettere å 
kommunisere. Utvalgene kan også se i tidligere protokoller etter 
inspirasjon for hva som bør være mandatet til utvalget. 
Mandatene bør være så konkret som mulig.  
 
Utvalgene sendes forslag til mandat ut til votering pr e-post 
innen 28. oktober.  

Forslag til vedtak  Politikk og synliggjøring, og medlems-, kurs- og fadder blir utvalg 
i UngOrg. Remi, Amanda, Johanne og Ingvild sitter i utvalget for 
politikk og synliggjøring. Gina, Mathias, Adrian og Alex sitter i 
utvalget for medlemmer, kurs og fadderordning.  
Utvalgene sendes oppdatert mandat til votering pr e-post innen 
28. oktober.  

Vedtak  Politikk og synliggjøring, og medlems-, kurs- og fadder blir utvalg 
i UngOrg. Amanda, Johanne og Ingvild sitter i utvalget for politikk 
og synliggjøring. Gina, Mathias, Adrian og Alex sitter i utvalget for 
medlemmer, kurs og fadderordning.  
Utvalgene sendes oppdatert mandat til votering pr e-post innen 
28. oktober. 

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

Gao, Ingvild Husby Halderaker, Amanda Anvar. 

Enstemmig vedtatt.  

Sak 16.5.20  BUR-nettverket  Arne 

Saksopplysning  BUR-nettverket sin Storsamling som originalt skulle være 30. 
oktober - 1. november blir heldigital på grunn av Covid-19, og 
gjennomføres 31. oktober.  
 
UngOrg skal likevel bruke Thon Hotel Opera som møtested.  
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Lørdag 31. oktober 2020: 

● 8:30 - oppmøte på Thon Hotel Opera 
● 09:00-18:00 - Storsamlingen 
● 18:00-19:30 - Middag på Thon Hotel Opera 
● 19:30-21:00 - Lazertag på Megazone 

 
Daglig leder sender ut oppdatert, internt program og 
informasjon til styret innen onsdag 28. oktober.  

Forslag til vedtak  Styret tar saken til etterretning.  

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

Gao, Ingvild Husby Halderaker, Amanda Anvar. 

Enstemmig vedtatt.  

Sak 24.5.20  Revidering av budsjett 2020  Arne 

Saksopplysning  Budsjettprosessen for 2021 bør starte tidlig, og det skal 
synliggjøres hva som er faste kostnader (midler man ikke kan 
gjøre noe med uten å si opp avtaler) og hva som er variable 
kostnader (midler som man kan prioritere på ulike området) 
tidlig i prosessen.  
 
Styret ønsker at et eventuelt budsjettert underskudd i 2021 skal 
minimum være på størrelsen av et overskudd i 2020. Tiltak i 
tiltaksplanen 2019-2023 skal prioriteres.  
 
Se eget vedlegg for vedtatt revidert budsjett. 

Forslag til vedtak  Styret vedtar revidert budsjett for 2020. Styret ønsker at et 
eventuelt overskudd fra 2020 blir brukt opp i 2021. Daglig leder 
tar med seg innspillene i debatten.  

Vedtak  Styret vedtar revidert budsjett for 2020. Styret ønsker at et 
eventuelt overskudd fra 2020 blir brukt opp i 2021. Daglig leder 
tar med seg innspillene i debatten.  

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

Gao, Ingvild Husby Halderaker, Amanda Anvar. 

Enstemmig vedtatt.  

Sak 25.5.20  UngOrg sine lokaler  Arne 

Saksopplysning  Styret er opptatt av at man kartlegger ønskene/etterspørselene 
til medlemsorganisasjonene tidlig, og at disse er viktige å 
prioritere i en omlokalisering. 
 
Det forventes at en flytteprosess og klargjøring av nye lokaler vil 
koste rundt 1 million kroner, som kan ses i sammenheng med 
overskudd opparbeidet i 2017-2019.  

Forslag til vedtak  Styret tar saken til etterretning. Saken tas opp igjen på neste 
styremøte.  

Vedtak  Styret tar saken til etterretning. Saken tas opp igjen på neste 
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styremøte.  
Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Alexander Tropé Stenhagen, Johanne Prøis Fearnley, Adrian Tsui 

Gao, Ingvild Husby Halderaker, Amanda Anvar. 

Enstemmig vedtatt.  

Sak 26.5.20  Tiltaksplan 2019-2023  Victoria 

Saksopplysning  Se VEDLEGG Sak 26.5.20 Vurdering av måloppnåelse av 
tiltaksplan 2019-2023 - protokoll.  

Forslag til vedtak  Styret tar saken til etterretning, og iverksetter følgende tiltak:  
●  

Vedtak  Styret tar saken til etterretning, og iverksetter følgende tiltak:  
● POLUT lager et opplegg for politisk diskusjon til årsmøte 

2021.  
● Opprette Facebook-gruppe for tillitsvalgte med tydelige 

retningslinjer for hva den skal brukes til, hvor de kan 
komme med forslag til saker som de ønsker at UngOrg 
skal jobbe med.  

● Ingvild og Amanda blir Instagram-ansvarlig. De 
organiserer Instagram take-over og temauker. 

● Årlig medlemsundersøkelse sendes ut sammen med 
medlemskontingenten. 

● Prioritere budsjettmidler til markedsføringsarbeid hvis 
mulig i budsjett 2021.  

● Det gjennomføres workshop med styret og ansatte om 
det perfekte UngOrg-lokalet. 

● Det legges opp til å ha en kommunikasjonsrådgiver i 
sekretariatet i budsjett for 2021. 

● Styret gjennomfører et heldagsseminar vinter 2020/2021. 
● POLUT legger inn i sitt mandat at de skal ha en politisk 

uttalelse minimum hvert kvartal for resterende arbeidsår.  
● Sekretariatet utarbeider styrehåndbok sammen med 

arbeidsutvalget.  
● Aktuelle politiske kampanjer tas opp som sak på 

styremøte i november. 
● Ingvild og Amanda blir Instagram-ansvarlig. De 

organiserer Instagram take-over og temauker. 
● Sekretariatet holder kursholderkurs for styret. 
● Dte settes ned et utvalg som skal se på vedtektsendring, 

sammen med kriterier for medlemskap. 
Organisasjonsutvalget består av: Alex, Victoria, Johanne, 
Adrian.  

● Arbeidsutvalget sørger for at det gjennomføres 
kompetanseløft på resterende styremøter.  

● Muligheten for å representere UngOrg utad tas opp som 
en del av orienteringssaker.  

● Arbeidsutvalget og POLUT tar initiativ til å ha møte med 
de ulike politiske partiene i bystyret. 

● Vedtatt retningslinjer for valgkomiteen på årsmøte 2021. 
● Sekretariatet holder kursholderkurs for styret i de faste 

skoleringene.  
● Kartlegging av kompetanse i styret gjennomføres til neste 

styremøte i november.  
● Personalpolitiske retningslinjer settes på sakslisten til 
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styret arbeidsåret 2021/2022. . 
● Styret må bli enda flinkere til å bruke ressursene man har, 

og tørre å spør om hjelp fra sekretariatet. 
● Sekretariatet følger opp og ser etter aktuelle 

tilskuddsordning for å ha en prosjektstilling som kan 
kartlegge den unge frivilligheten i Oslo. 

● Daglig leder sørger for at det er fokus på 
kompetanseoverføring mellom avdelingene. 

● Styret ser på muligheten til å invitere 
medlemsorganisasjonene til en samling med byråkrater i 
Oslo kommune for å drøfte samarbeidsmuligheter. Styret 
må bli flinkere å koble våre medlemsorganisasjoner 
sammen med byråkrater i Oslo kommune slik at de kan 
samarbeide om prosjekter. 

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

Gao, Ingvild Husby Halderaker, Amanda Anvar. 

Enstemmig vedtatt.  

Sak 27.5.20  Endring av medlemskontingent  Phillip 

Saksopplysning  Styret er enig om at det bør jobbes målrettet for å samle 
informasjon om status i den unge frivilligheten i Oslo. Det er 
viktig for å kunne bruke dette til å definere vårt eget 
medlemstilbud og i møte med politikere. Det er viktig å 
synliggjøre for medlemsorganisasjonene hvorfor det er viktig at 
UngOrg får denne informasjonen.  
 
Styret vurderer det som for høy terskel å inkludere 
medlemsundersøkelse og/eller dokumentasjon som en 
obligatorisk del av det å være medlem i UngOrg på dette 
tidspunktet, og man ønsker ikke endre størrelsen på 
medlemskontingenten.  
 
Styret er åpen for å gjøre en prinsipiell diskusjon om 
medlemskontingenten på årsmøte i saken om kontingenten. Det 
bør i den saken opplyses om at styret har gjort disse 
vurderingene. 
 
Styret ber sekretariatet jobbe videre med en 
medlemsundersøkelse og vurdere følgende endringer:  

● Inkludere informasjon om hvorfor man skal besvare på 
denne undersøkelsen og hvem som er best egnet til å 
besvare.  

● Det bør utarbeides en egen undersøkelse ved innmelding 
som inneholder mange av de samme spørsmålene.  

● Ha tydelig informasjon om at man kun skal svare på 
spørsmål som er relevant for dem.  

● Ha en åpen definisjon av medlemskap, og dele spørsmålet 
inn i “betalende medlemmer” og “ikke-betalende 
medlemmer”.  

● Positivt å bruke spørsmål som starter med “det er lett å …”. 
● Legge inn muligheten for å tilføye noe som ellers ikke er 

spurt om i undersøkelsen.  
● Undersøkelsen skal ikke være obligatorisk, men man må 

bruke fadderordningen til å få flest mulig til å besvare den. 
Det kan også vurderes om man heller skal ha en 
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belønning for de som besvarer (eller én av dem). Man kan 
på senere tidspunkt vurdere om den skal være 
obligatorisk.  

● Undersøkelsen bør ikke være formet slik at enkelte 
medlemsorganisasjoner føler at UngOrg ikke passer for 
dem. Bør være bevisst på den “nye” frivilligheten.  

● Informasjon om undersøkelsen bør være klar til årsmøte 
slik man kan orientere om den da.  

Forslag til vedtak  Saken tas til etterretning. Styret ønsker at sekretariatet sender 
følgende forslag på høring hos medlemsorganisasjonene: 

● UngOrg ønsker å innføre krav om å besvare 
medlemsundersøkelse i tillegg til den årlige 
kontingenten. 

Vedtak  Styret ønsker ikke å endre medlemskontingenten på dette 
tidspunktet. Sekretariatet sørger for at en medlemsundersøkelse 
blir sendt ut sammen med årlig kontingent uten at det er et 
formelt krav til medlemskap.  

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Alexander Tropé Stenhagen, Johanne Prøis Fearnley, Ingvild Husby 

Halderaker, Amanda Anvar. 

Enstemmig vedtatt.  

Sak 28.5.20  Politiske hjertesaker  POLUT 

Saksopplysning  Sakspapir ikke innsendt.  

Forslag til vedtak   

Vedtak   

 

Eventuelt   

Saksopplysning   

P-saker 

P-sak 2.5.20  Lønnsforhandlinger  Arne 

Saksopplysning   

Forslag til vedtak  Se egen p-sak protokoll. 

Vedtak   

 
Sak 3.5.20 Orientering fra sekretariatet 

Generelt: 
● Status Covid-19: Vi har fortsatt samme tiltak som ved forrige styremøte. Det gjøres en 

vurdering tidlig november hvor lenge tiltakene skal være gjeldende for å skape en større 
forutsigbarhet og mulighet for å planlegge arbeid og samarbeid.  

● Det er utarbeidet politiske notater som skal sendes inn sammen med ønske om 
deputasjon/høring i Kultur og utdanningsutvalget. Vi skal be om tre høringer; UngOrg som 
helhet (organisasjon), UngMed (medvirkning) og UngInfo (informasjon). Dette gjør vi for å 
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kunne løfte alle de momentene som var i UngOrg sin søknad om driftstilskudd for 2021. 
Victoria tar deputasjonen fra UngOrg, mens sekretariatet tar de to andre.  

● Daglig leder har hatt medarbeidersamtaler med alle ansatte, i tillegg til at alle har hatt 
oppfølgingssamtaler om utviklingsplan med nærmeste leder.  

● Vi hadde møte med byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Gamal 8. oktober, hvor vi tok 
opp følgende: 

○ Hvordan koronasituasjonen har påvirket den unge frivilligheten, og hvilke tiltak som 
må iverksettes fremover 

○ Behovet for å øke driftsstøtten etter 13 år med nedgang (justert for pris- og 
lønnsvekst har denne blitt redusert med 40 % sammenlignet med 2007) 

○ UngOrg sitt behov for nye lokaler, og hvilke muligheter det har for barn og unge i 
Oslo (kort orientering) 

○ Vår bekymring for veien videre etter at perioden for Frivillighetsmeldingen nå går 
ut i 2020, og behovet for en egen frivillighetskonferanse for de unge frivillighet.  

UngMed: 
● Aktivitetstilskuddet følges nå opp kontinuerlig, og vi får inn rapporter fortløpende. Det har 

vært en organisasjon som har fått omfordelt gjenstående midler til annen aktivitet.  
● Møterommene blir stadig benyttet seg av. Siden 1. september (gjenåpnet i slutten av 

august) har det kommet inn 55 henvendelser om lån. Dette tilsvarer 1,3 utlån hver dag - 
inkludert helg.  

● Gjort arbeidsfordeling for å få oppstart på medlems strategien, og utarbeidelsen av 
standardiserte kurs. Det jobbes med å fordele temaområde for hver stilling i sekretariatet, 
slik at medlemsorganisasjonene vet hvem man kan henvende seg til om ulike spørsmål.  

● Ungdom om korona-rapporten nærmer seg ferdig, og sendes snart til trykk. 
Rapportlansering er satt til 25. november fra kl. 15:00.  

● Ungdommens bystyremøte arrangeres nå, og debattdagen er 22. oktober (dagen etter 
styremøte). Dette tar mye fokus i sekretariatet. Det var én deltaker på en komité som i 
etterkant fikk påvist Covid-19. Dette gjorde at to ansatte og 8 deltakere måtte i karantene. 
Ansatte har fått negativt svar på test som viser at smitteverntiltakene har fungert. Vi følger 
opp resten av deltakerne for å høre om de også har fått negativt svar på testen.  

● Hatt dialogmøte med prosjektleder for “Meråpent”-prosjektet som er inne i sin avsluttende 
fase, og skal rapportere videre til  

● Fokusområdene den neste perioden vil være: 
○ Oslo kommune sitt budsjett for 2021 
○ Ferdigstille og trykke Ungdom om korona, samt lansering av denne 
○ Ungdommens bystyremøte 2020 
○ BUR Storsamlingen 2020 
○ Iverksette medlemstilbud 

UngInfo: 
● Har innført registrering av kontaktinformasjon for alle brukere, etter nye anbefalinger fra 

kommunen.   
● Har holdt tre jobbsøkerkurs så langt i høst, som blir fullbooket hver gang. Kursene holdes 

annenhver uke. Vi opplever at brukere kommer tilbake for oppfølging i senteret i ettertid.  
● Produksjon av utdanningshåndboken er snart ferdig. Ny oppdatert markedsføringsplan er 

utarbeidet av Mona. 
● Senteret hadde en 22% økning i besøk i september, sammenlignet med august. 521 brukere 

var innom i løpet av måneden. 
● Sosiale-medie ansvarlige Ann Helen hadde take-over av Elevorganisasjonen Oslo sin 

instagram i uke 41. 
● Utdanningsansvarlige Aden lager en presentasjonsvideo om utdanning i Norge til den 

årlige utdanningsmessa på Færøyene, som i år blir digital  
● Tilkallingsveileder Ikram har fått i oppgave å utvikle og gjennomføre et eget 

rekrutteringsprosjekt for UngInfo, hvor hun ut året skal besøke andre aktører for  å 
informere om UngInfos tilbud.  
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