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Protokoll 6. styremøte i UngOrg 2020/2021 

Dato: Torsdag 19.11.2020 

Start: kl. 17:00  

Slutt: kl. 21:00 

Sted: Zoom 

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

Fearnley, Adrian Tsui Gao, Ingvild Husby Halderaker, Amanda Anvar, Mathias Hofgaard 

Bjørgung, Gina Livsdatter Øverås, Nza Kuamerad, Mona Sjøli (ansattrepresentant) 

Frafall: Arne Undheim (daglig leder) 

Ikke til stede:  
Møteleder: Victoria Johanne Opheim Galåen 

Referent: Mona Sjøli 
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Saksliste 

Faste saker 

1 

Sak 1.6.20  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. 
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Vedtak  Saksliste og innkalling godkjennes. 

Sak 2.6.20  Godkjenning av protokoll  Victoria 

Saksopplysning   

Forslag til vedtak  Protokoll fra det 5. styremøte i UngOrg 2020/2021 godkjennes. 

Vedtak  Protokoll fra det 5. styremøte i UngOrg 2020/2021 godkjennes. 

Sak 3.6.20  Orienteringer   

Saksopplysning  Sekretariatet  Se eget sakspapir 

  Arbeidsutvalget  - Hatt AU-møte 
- Planlagt styremøtet og sakspapirer  
- Vært på deputasjonsforberedelser, og Alex har vært 
på deputasjon  

  Politisk utvalg  - skrevet et saksdokument som handler om mulige 
høring av hjertesakmodell.  

  Medlems- og 
fadderutvalget 

- Hatt møte mulig 
- Gjennomgått fadderordningsskjema, men det har 
ikke skjedd så mye der siden sist 

  Victoria Johanne 
Opheim Galåen 

- Forberedt og deltatt på BUR-samlingen: holdt 
presentasjon om UngOrg, og vært 
ordstyrer/møteleder 
- Nesten slått Arne i lazertag :) 
- Deltatt på deputasjonsforberedelser  
- Hatt AU-møte 
- Planlagt til BUR ansatt- og ledersamling  
- Lønnsforhandlinger og medarbeidersamtale med 
daglig leder 
-får publisert kronikk i Si;D, forhåpentligvis i morgen 
- hatt samtaler med alle i styret 
- kom på rapportlanseringen om ungdomshøringen i 
morgen.  

  Alexander Tropé 
Stenhagen 

- AU (se over) 
- Vært på deputasjon 

  Johanne Prøis 
Fearnley 

- Lite ungorg relatert 
- fikk ikke deltatt på panelsamtale om jobb for 
ungdom 
- hatt noe kontakt med røde kors ungdom 

  Adrian Tsui Gao  Vi har hatt møte i medlemsutvalget den 04.11, og 
oppdatert utvalgets oppgaver/ansvar. To 
organisasjoner kansellerte reservasjonen deres av 
møterom på UngOrgs lokaler rett før tiden, pga. 
sykdom eller strengere smittetiltak. Vi hadde 
landsmøte i Unge Venstre i uke 46, og jeg ble valgt 
som medlem til Unge Venstres internasjonale utvalg. 

  Ingvild Husby  Deltatt på digitalt BUR-nettverk samling og hadde 



 

 

Protokoll 6. styremøte i UngOrg 2020/2021 

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

Gao, Ingvild Husby Halderaker, Amanda Anvar, Mathias Hofgaard Bjørgung, Nza Kuamerad.  

Enstemmig vedtatt.  

3 

Halderaker  det veldig gøy på laser tag! Jobber med et 
leserinnlegg om politisk fravær.  
Sånn ellers: Blitt 5 kandidat på Oslo KrF sin 
stortingsliste, ellers går hverdagen til skole og KrFU. 
Skrev et leserinnlegg for Groruddalen Krf, og fikk med 
noe om UngOrg der  

  Mathias Hofgaard 
Bjørgung 

- Valgt inn i landsstyret til JATA 

  Gina Livsdatter 
Øverås 

 

  Amanda Anvar  - Vært på møte i BUR nettverket 
- Vært på POLUT møte 

  Nza Kuamerad  - Mye fokus på UBM, komitearbeid 
- Innstilt ny lederduo i SUR, som tar over i januar 

Forslag til vedtak  Styret tar orienteringen til orientering. 

Vedtak  Styret tar orienteringen til orientering. 

Sak 4.6.20  Terminliste  Victoria 

Saksopplysning  Vedtatt og gjeldende terminliste: 
● 7. styremøte fredag 11. desember 2020 (med 

juleavslutning) 
● 8. styremøte onsdag 20.01.2021 
● 9. styremøte torsdag 25.02.2021 
● Årsmøte 2021 onsdag 17. mars 2021 
● 1. styremøte/overlappsmøte torsdag 01.04.2021 

 
Aktuelle datoer fremover:  

● 25.11.2020: “Ungdom om korona” lanseres digitalt 25. 
november.  

● 29.11.2020: Frist for innsending av saker og orientering til 
det 7. styremøte 

● 11.12.2020: 7. styremøte (med juleavslutning) 
● 06.01.2021: Frist for innsending av saker og orientering til 

det 8. styremøte 
● 17.01.2021: Frist for å kunngjøre årsmøte 
● 20.01.2021: 8. styremøte 
● 11.02.2021: Frist for innsending av saker og orientering til 

det 9. styremøte 
● 17.02.2021: Frist for å sende inn saker til årsmøte 
● 25.02.2021: 9. styremøte 
● 03.03.2021: Frist for å sende innkalling og komplette 

sakspapir for årsmøte  til medlemsorganisasjoner 
● 17.03.2021: Årsmøte i UngOrg 2021 
● 01.04.2021: 1. styremøte/overlappsmøte 

Forslag til vedtak  Terminliste: 
● 8. styremøte 20.01.2021 
● 9. styremøte 25.02.2021 
● Årsmøte 2021 17.03.2021 
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● 1. styremøte/overlappsmøte 01.04.2021 

Vedtak  Terminliste: 
● 8. styremøte 20.01.2021 
● 9. styremøte 25.02.2021 
● Årsmøte 2021 17.03.2021 
● 1. styremøte/overlappsmøte 01.04.2021 

Sak 5.6.20  Fadderordning  Alex 

Saksopplysning  Det har ikke blitt lagt inn så mye ny informasjon i skjema for 
fadderordningen. Alexander oppfordrer alle til å gjøre en siste 
innsats før jul. 
 
25 organisasjoner står i fare for å bli tvangsutmeldt fordi de ikke 
har betalt kontingent, det er spesielt viktig å følge opp disse. 
Organisasjonene må betale kontingent annethvert år, for å 
fortsatt være medlem av UngOrg.  
 
Remi har trukket seg, så de medlemsorganisasjonene han hadde 
ansvar for, fordeles på nytt. Alexander oppdaterer fadderskjema.  
 
Ingvild gir tips om å forsøke å ringe dem, da er det lettere å få 
kontakt med dem. Alexander gir tips om å ta kontakt med 
moderorganisasjonen, om det er vanskelig å få kontakt med 
ungdomsorganisasjonen. 
 
Se egen oversikt over kontakt med fadderorganisasjonene. 
Denne er oppdatert etter vedtaket. 

Forslag til vedtak  Styret tar saken til etterretning. Resterende 
fadderorganisasjonene fordeles på følgende måte: LightUp: 
Johanna, Spire: Adrian, Oslo Natur og ungdom: Amanda, Oslo 
Fremskrittspartiets Ungdom: Mathias, Lawan Oslo: Victoria.  

Vedtak  Styret tar saken til etterretning. Resterende 
fadderorganisasjonene fordeles på følgende måte:  

● LightUp: Johanna 
● Spire: Adrian 
● Oslo Natur og ungdom: Amanda 
● Oslo Grønn Ungdom: Alex 
● Oslo Fremskrittspartiets Ungdom: Mathias 
● Lawan Oslo: Victoria.  

Sak 14.6.20  Mandat til utvalg  Utvalgene 



 

 

Protokoll 6. styremøte i UngOrg 2020/2021 

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

Gao, Ingvild Husby Halderaker, Amanda Anvar, Mathias Hofgaard Bjørgung, Nza Kuamerad, Gina Livsdatter 

Øverås.  

Enstemmig vedtatt.  

5 

Saksopplysning  Politikk utvalget har gått over til å kalle seg for politikk -og 
synlighetsutvalget. Har ikke en formell leder av utvalget, men 
Ingvild har ansvar for at ting skjer.  
 
Se vedleggene til saken.  

Forslag til vedtak  Mandat for medlems- og fadderutvalget vedtas. Mandat for 
politikk- og synlighetsutvalget utvalget vedtas.  

Vedtak  Mandat for medlems- og fadderutvalget vedtas. Mandat for 
politikk- og synlighetsutvalget utvalget vedtas.  

Sak 16.6.20  BUR-nettverket  Arne 

Saksopplysning  Evaluering av gjennomføringen:  
● God ledelse, ved Victoria. 
● Erfaringsutveksling var nyttig, til tider. Bar preg av ulike 

prioriteringene i driften til de forskjellige BUR-ene.  
● Mulig de andre fikk mer ut av det enn UngOrg. 
● Opplegget fungerte bra, også for de som deltok 

heldigitalt. Ros til sekretariatet for gjennomføringen. 
● Vi vurdere om dette er noe vi skal bruke ressurser på i 

fremtiden, ut fra hva vi får igjen for det. Samarbeidet er 
preget av en skjev maktfordeling, med mye forventninger 
til UngOrg. 

● Interessant å høre hvordan andre BUR arbeider. 
 
Om henvendelsen fra LNU:  

● Skal det være egenfinansiert, må vi få mer ut av dette, 
men uavhengig av finansieringen bør vårt medlemskap 
vurderes opp mot hvor mye i får igjen for å være med i 
nettverket. Det må uansett stille krav om å gjøre det mer 
politisk.  

● Om LNU fortsetter å støtte nettverket, trenger vi ikke å 
stille like høye krav til de andre BUR-ene. 

Forslag til vedtak  Styret tar saken til etterretning. Styreleder tar med UngOrg sine 
ønsker til samarbeidet på møte med ledere og ansatte i de andre 
BUR-ene. Arbeidsutvalget får fullmakt til å avgjør om UngOrg 
skal være med i nettverket videre på bakgrunn av eventuelle 
endringer som vil forekomme i nettverket og dets arbeid.  

Vedtak  Styret tar saken til etterretning. Styreleder tar med UngOrg sine 
ønsker til samarbeidet på møte med ledere og ansatte i de andre 
BUR-ene. Arbeidsutvalget får fullmakt til å avgjør om UngOrg 
skal være med i nettverket videre på bakgrunn av eventuelle 
endringer som vil forekomme i nettverket og dets arbeid. 
 
UngOrg foreslår følgende som aktuelle navn for BUR-nettverket: 
Fylkesrådene for barne- og ungdomsorganisasjonene. 
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Sak 25.6.20  UngOrg sine lokaler  Arne 

Saksopplysning  Konkret liste over hva som er helt nødvendig: 
● Sentral beliggenhet 
● Må være tilgjengelig for alle 
● Stort møterom/møterom til utlån 
● Kontorplasser 
● Kjøkken 
● UngInfo-senter   

Forslag til vedtak  Styret tar saken til etterretning. Daglig leder tar med seg 
innspillene til videre arbeid med saken. Styret legger opp til å 
kunne innhente konkrete ønsker og behov fra 
medlemsorganisasjonene gjennom fadderordningen og 
årsmøte. 

Vedtak  Styret tar saken til etterretning. Daglig leder tar med seg 
innspillene til videre arbeid med saken. Styret legger opp til å 
kunne innhente konkrete ønsker og behov fra 
medlemsorganisasjonene gjennom fadderordningen og 
årsmøte. 

Sak 28.6.20  Politiske hjertesaker  POLUT 

Saksopplysning  Viktig å legge til rette for at det neste styret kan fortsette arbeidet 
med saken om 16 årig stemmerett, frem mot stortingsvalget. 
 
Styret diskuterer om det er aktuelt med flere hjertesaker, men 
kommer frem til at de skal begrense seg til to pga. kapasitet. Vil 
informere nytt styre om muligheten til å ha mer en to 
hjertesaker, i løpet av en styreperioden.  

Forslag til vedtak  Gina Livsdatter Øverås, Johanne Prøis Fearnley, Alexander Tropé 
Stenhagen og Adrian Tsui Gao velges til 
hjertesaksgruppemedlemmer for 16-årig stemmerett.  
 
 Nza Kuamerad, Ingvild Husby Halderaker, Mathias Hofgaard 
Bjørgung og Amanda Anva velges til 
hjertesaksgruppemedlemmer for konsekvent håndheving av 
politisk fravær.  
 
Hjertesaksgruppene skal legge og gjennomføre en plan for 
hvordan man kan jobbe for synliggjøring og gjennomslag for sin 
respektive tematikk, på desembermøte. Det oppfordres til å 
velge en leder av gruppen før neste styremøte.  
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Vedtak  Gina Livsdatter Øverås, Johanne Prøis Fearnley, Alexander Tropé 
Stenhagen og Adrian Tsui Gao velges til 
hjertesaksgruppemedlemmer for 16-årig stemmerett.  
 
Nza Kuamerad, Ingvild Husby Halderaker, Mathias Hofgaard 
Bjørgung og Amanda Anva velges til 
hjertesaksgruppemedlemmer for konsekvent håndheving av 
politisk fravær.  
 
Hjertesaksgruppene skal legge og gjennomføre en plan for 
hvordan man kan jobbe for synliggjøring og gjennomslag for sin 
respektive tematikk, på desembermøte. Det oppfordres til å 
velge en leder av gruppen før neste styremøte.  

Sak 29.6.20  Politiske kampanjer  Arne 

Saksopplysning  Involver medlemsorganisasjonene, f.eks. ved å intervjue noen av 
dem, spørre om statistikk fra dem og/eller spørre om de vil være 
med i utvalget. Fokus på at den både blir interessant for 
besluttningstagere og medlemsorganisasjoner.  

Forslag til vedtak  Styret vedtar å utarbeide Osloungdommens Frivillighetsmelding 
2020 som skal lanseres på UngOrg sitt årsmøte. Arbeidsgruppen 
består av: Politikk utvalget og Victoria. 
 
Arbeidsgruppen oppfordres til å finne aktuelle kandidater fra våre 
medlemsorganisasjoner til å bli med i utarbeidingen av 
rapporten. 

Vedtak  Styret vedtar å utarbeide Osloungdommens Frivillighetsmelding, 
som skal lanseres før utgangen av styreperioden. 
Arbeidsgruppen består av: Politikk utvalget og Victoria. 
 
Arbeidsgruppen oppfordres til å finne aktuelle kandidater fra våre 
medlemsorganisasjoner til å bli med i utarbeidingen av 
rapporten. 

Sak 30.6.20  Årsmøte 2021  Victoria 

Saksopplysning  Styret diskuterer og kommer frem til at følgende skal prioriteres 
frem mot årsmøte: Synliggjøre den unge frivilligheten og 
fokuserer på å opprettholde medlemsmassen.  

Forslag til vedtak  Årsmøtet avholdes 17. mars. Styret ber det neste styret vurdere å 
avholde et større arrangement knyttet til årsmøte. 

Vedtak  Årsmøtet avholdes 17. mars. Styret ber det neste styret vurdere å 
avholde et større arrangement knyttet til årsmøte. 



 

 

Protokoll 6. styremøte i UngOrg 2020/2021 

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

Gao, Ingvild Husby Halderaker, Amanda Anvar, Mathias Hofgaard Bjørgung, Nza Kuamerad, Gina Livsdatter 

Øverås.  

Enstemmig vedtatt.  

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

Gao, Ingvild Husby Halderaker, Amanda Anvar, Mathias Hofgaard Bjørgung, Nza Kuamerad, Gina Livsdatter 

Øverås.  

Enstemmig vedtatt.  

8 

Sak 31.6.20  ÅRSMØTE: Saksliste  Victoria 

Saksopplysning  Victoria orienterer om de aktuelle sakene, som det er naturlig at 
styret har ansvar for. Organisasjonsutvalget må begrense 
arbeidsmengden noe, da de også har ansvar for 
frivillighetsmeldingen.  
 
Se eget sakspapir til saken. 

Forslag til vedtak  På årsmøte har organisasjonsutvalget ansvar for sak 5: Fastsette 
medlemskontingent for kommende år,  AU har ansvar for sak 6: 
Behandle styringsdokumentet for kommende år,  og 
organisasjonsutvalget har ansvar for sak 10: Behandle eventuelle 
vedtektsendringer etter §9. Sak 9: Behandle innkomne forslag 
fordeles på følgende måte: Agnes og Gina orienterer om den nye 
medlemsstrategien, arbeidsgruppen for frivillighetsmeldingen 
orienterer om rapportlanseringen, hvem som skal orientere om 
politiske uttalelser bestemmes på neste styremøte.  
 
På desembermøtet skal et førsteutkast til sakene presenteres for 
styret, og styret skal få komme med innspill. På januarmøtet 
vedtas sakspapirene.  

Vedtak  På årsmøte har organisasjonsutvalget ansvar for sak 5: Fastsette 
medlemskontingent for kommende år, AU har ansvar for sak 6: 
Behandle styringsdokumentet for kommende år,  og 
organisasjonsutvalget har ansvar for sak 10: Behandle eventuelle 
vedtektsendringer etter §9. Sak 9: Behandle innkomne forslag 
fordeles på følgende måte: Agnes og Gina orienterer om den nye 
medlemsstrategien, arbeidsgruppen for frivillighetsmeldingen 
orienterer om rapportlanseringen, hvem som skal orientere om 
politiske uttalelser bestemmes på neste styremøte.  
 
På desembermøtet skal et førsteutkast til sakene presenteres for 
styret, og styret skal få komme med innspill. På januarmøtet 
vedtas sakspapirene.  

Sak 32.6.20  Ungdomshøringen 2021  Phillip 

Saksopplysning  ● Fritid: Hvordan har fritiden blitt påvirket av pandemien, 
når organisert fritid har blitt avlyst.  

● Kultur: Som i betydning av sosial kultur 
● Utenforskap: Hvordan ung frivillighet kan spille en rolle i 

kampen om bedre psykisk helse.  

Forslag til vedtak  Styret ønsker at tema for Ungdomshøringen 2021 skal være 
“Ungdom om voksne”. 
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P-saker 

 

 
Sak 3.6.20 Orientering fra sekretariatet 

Generelt: 
● Status Covid-19: Vi har nå endret på våre arbeidsrutiner, og har gått tilbake til samme 

ordning som vi hadde i mai. Det innebærer blant annet hjemmekontor for alle hvor dette er 
praktisk mulig. Senteret er åpent, med flere smitteverntiltak. Vi har stoppet utlån av 
møterom ut november.  

● 9. november hadde UngOrg, UngMed og UngInfo deputasjon i Kultur- og 
utdanningsutvalget i Oslo kommune for å kommentere våre endringsforslag til Oslo 
kommune sitt budsjett for 2021. Denne deputasjonen baserte seg på driftsstøttesøknad 
som ble sendt inn 1. april 2020. Utvalget hadde tre spørsmål til organisasjonen: 

○ Hvordan har ungdom taklet koronasituasjonen (Hallstein Bjercke, V) 
○ Hvordan er UngOrg, UngInfo og UngMed organisert (Bjørn Revil, FNB) 
○ Har UngOrg jobbet for å ikke bruke 2020 som grunnlagsår for driftsstøtte, og hva er 

eventuelt status på dette (Espen Hasle, KrF) 
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Styret foreslår følgende temaer for Ungdomshøringer på et 
senere tidspunkt:  

Vedtak  Styret ønsker at tema for Ungdomshøringen 2021 skal være 
“Ungdom om voksne”. 
 
Styret foreslår følgende temaer for Ungdomshøringer på et 
senere tidspunkt:  

● Fritid  
● Kultur  
● Utenforskap  

Eventuelt   

Saksopplysning   

P-sak 3.6.20    Victoria 

Saksopplysning   

Forslag til vedtak  Se egen p-sak protokoll. 

Vedtak   

P-sak 4.6.20    Victoria 

Saksopplysning   

Forslag til vedtak  Se egen p-sak protokoll. 

Vedtak   
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● 5.-6. november var hele sekretariatet på ansattseminar i Jevnaker. På programmet var det 
diskusjoner rundt endring av faste møter i avdelinger og felles, grafisk bestilling og det 
perfekte UngOrg-lokalet. Veldig positivt at vi fikk gjennomført en samling med alle i år - 
tross smitteverntiltak.  

● Etter at styret vedtok pr e-post å lyse ut en stilling som ungdomsveileder for å gi plass til en 
kommunikasjonsrådgiver. Denne ble lyst ut internt først, og som et resultat av det vil Gaute 
gå opp til en 87 % stilling (fra 50 5) fra 1. januar 2021. Mona går på samme tid inn som 
kommunikasjonsrådgiver i administrasjonsavdelingen.  

●  Stillingen som politisk rådgiver innen organisasjon er lyst ut eksternt. Utlysningen finner du 
her. Søknadsfrist er endret til 30. november. Sekretariatet håper styret kan være med å finne 
aktuelle kandidater til stillingen, og be dem søke.  

 
UngMed: 

● Overordnet: Jobbet med sammenstilling av årshjul og faste arbeidsoppgaver. Har 
konkretisert tidspunkt for en del av arbeidet som avdelingen jobber med. Det vurderes om 
man skal endre tidspunktet for Ungdomshøringen i 2021 - mtp. smittesituasjon og 
personalendringer. Dette vil kunne gi gode svar for en eventuell fast endring av tidspunkt.  

● BUR-storsamling 2020: Ble gjennomført digitalt 31. oktober. UngOrg var samlet på Thon 
Hotel Opera. Totalt 6 BUR var representert. Se egen sak for evaluering og veien videre for 
nettverket.  

● Medlemsstrategi: Agnes jobber nå med å sette i gang arbeidet med skoleringer for 
november og desember. Håper på å ha klart informasjon om ledernettverk til årsmøte.  

● Medlemmer: Agnes jobber nå med å purre på betaling av kontingenter. Det er ønskelig at 
styret gjør det samme gjennom fadderordningen. 

● Ungdomshøringen 2020: Phillip jobber nå med rapportlansering av rapporten Ungdom om 
korona. Rapportlanseringen blir onsdag 25. november fra kl. 15:00. Byrådsleder Raymond 
Johansen skal åpne arrangement, deretter er det kommentarer fra SUR, Elevorganisasjonen 
i Oslo og Barneombudet. Til slutt skal det være en panelsamtale mellom Rauand Ismail 
(MDG) og Hassan Nawaz (Høyre) om veien ut av koronakrisen. 

● Ungdommens bystyremøte: Vel gjennomført i uke 42 og 43. Ble gjennomført fysisk med 
smitteverntiltak. Gode tilbakemeldinger og ingen ble smittet gjennom arrangementet, selv 
om én komite måtte i karantene. Emilie jobber nå med å skrive sluttrapport for prosjektet 
og skal sende sakene til bystyret. Sakene som ble vedtatt:  

○ Gi oss noen å snakke med - styrk psykologtjenesten 
○ Bedre fritidstilbud - et samfunn for alle 
○ Moderne rasisme og diskriminering inn i læreplanen 
○ Eksamensdagene er for knappe - vi vil ha mappe! 
○ Fra carport til kollektivtransport 

● UngOrgs aktivitetstilskudd: Skulle originalt hatt frist for aktivitet 31.12.2020. På grunn av de 
nye smitteverntiltakene har Agnes fått godkjent av Kulturetaten å utsette vår egen 
rapporteringsfrist til 1. juni 2021. Frist for å gjennomføre aktivitet er ikke bestemt enda, men 
31. mars 2021 er en naturlig frist for dette. De som mottar tilskudd vil få oppdatert 
informasjon pr e-post. 

● Sentralt ungdomsråd: Emilie jobber nå med utkast til oppdragsavtale for 
sekretariatsfunksjonen, slik at dette kan bli en mer forutsigbar avtale mellom UngOrg og 
Oslo kommune. Representantene i SUR blir mest sannsynlig offisielt oppnevnt i bystyret i 
desember (for alle første gang etter lovfestingen).  

● Lokale ungdomsråd: Emilie har sendt ut innkallelse til digitalt møte med sekretærer for 
lokale ungdomsråd i desember. 

● Konsulent: Phillip har hatt et skoleringstilbud for skoleklasser innen politisk påvirkning på 
vegne av Redd Barna. 

 
UngInfo: 
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Protokoll 6. styremøte i UngOrg 2020/2021 

● Vi går inn i en ny delvis lockdown av samfunnet, UngInfo-senteret holder fortsatt åpent, og 
vil også være tilgjengelig digitalt. Vi vurderer det som særlig viktig at UngInfo fortsatt 
holder åpent, etter erfaringer fra i vår om at ikke alle nyttiggjør seg like godt av vårt digitale 
tilbud. Tidligere smittevernrutiner opprettholdes.I tillegg er disse nye tiltakene innført 

○ Påbud om at også besøkende i senteret må bruke munnbind i veiledning 
○ Maks fem besøkende i senteret av gangen 
○ Alle besøkende må holde to meters avstand. Møbler er tatt bort for å sikre avstand 

mellom arbeidsstasjoner.  
○ Jobbsøkerkurs og eksterne kurs avlyses frem til 1. desember. 
○ Planlagte informasjonsrunder til fritidsklubber i regi av deltidsansatte Ikram er 

avlyst. Vi jobber med en alternativ digital løsning.  
● Utdanningshåndboken er nå ferdig!  
● Vi ser en naturlig nedgang i besøkstall i senteret i takt med strengere tiltak i samfunnet, og 

forventet trend mtp. årstid 
● UngInfo-avdelingen hadde besøk av to ungdommer i forbindelse med OD-dagen, de hadde 

SoMe-takeover og fikk veiledning i jobbsøking i senteret som de ga vurdering på.  
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