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Samledokument 7. styremøte i UngOrg 2020/2021 

Dato: Fredag 11.12.2020 

Start: kl. 17:00  
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Sted: Zoom 
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Saksliste 

Faste saker 

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Johanne Prøis Fearnley, Adrian Tsui Gao, Ingvild Husby Halderaker, 

Amanda Anvar, Mathias Hofgaard Bjørgung.  

Enstemmig vedtatt.  

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Johanne Prøis Fearnley, Adrian Tsui Gao, Ingvild Husby Halderaker, 

Amanda Anvar, Mathias Hofgaard Bjørgung.  

Enstemmig vedtatt.  
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Sak 1.7.20  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. 

Sak 2.7.20  Godkjenning av protokoll  Victoria 

Saksopplysning   

Forslag til vedtak  Protokoll fra det 6. styremøte i UngOrg 2020/2021 godkjennes. 

Vedtak  Protokoll fra det 6. styremøte i UngOrg 2020/2021 godkjennes. 

Sak 3.7.20  Orienteringer   

Saksopplysning  Sekretariatet  Se eget sakspapir. 

  Arbeidsutvalget  -hatt et AU-møte for å diskutere veien videre i 
BUR-nettverket 
-sett på styringsdokumentet, og forberedt en sak på 
det 
-hatt AU-møte og forberedt til styremøtet 
-påbegynt arbeidet med en styrehåndbok 

  Politikk og 
synliggjøringsutval
get 

- arbeidet med frivillighetsmeldingen 

  Medlems- og 
fadderutvalget 

- hadde planlagt et møte, men ble utsatt på grunn av 
lite oppmøte. Planlegger nytt møte. Victoria skal også 
være med på et møte. 

  Victoria Johanne 
Opheim Galåen 

- hatt leserinnlegg på trykk i si;d 
- vært på leder- og ansattsamling for for 
BUR-nettverket, hvor vi snakket om fremtiden for 
nettverket  
- hatt AU-møte, for å snakke om BUR-nettverket  
- hatt møte med organisasjonsutvalget 
- hatt møte med arbeidsgruppen for 
frivillighetsmeldingen  
- skrevet sakspapirer og forberedt til styremøtet  
- hatt nok et AU-møte  
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Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Johanne Prøis Fearnley, Adrian Tsui Gao, Ingvild Husby Halderaker, 

Amanda Anvar, Mathias Hofgaard Bjørgung.  

Enstemmig vedtatt.  
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- deltok på rapportlanseringen for Ungdom om 
korona  
- hatt møter med ansettelsesutvalget, og begynt å 
intervjue aktuelle kandidater  
- planlagt et møte med valgkomiteen for å høre 
hvordan det står til med arbeidet  
- påbegynt arbeidet med å skrive en styrehåndbok  

  Alexander Tropé 
Stenhagen 

 

  Johanne Prøis 
Fearnley 

-Fått kontakt med min nye fadderorganisasjon, 
Lightup 
-Vært i møte med organisasjonsutvalget 
-Vært i møte med arbeidsgruppen for 
frivillighetsmeldingen og startet arbeidet der 
-Fått julestemning 
- Hatt dialog med Røde Kors ungdom om 
kommunikasjon fremover, og deres utfordringer 
rundt rekrutter 

  Adrian Tsui Gao  - Har hatt møte i organisasjonsutvalget 
- Sendt mail til medlemsorganisasjoner som enten 
var Remi sine eller som ikke hadde betalt 
medlemskontingenten sin 

  Ingvild Husby 
Halderaker 

Jeg har representert ungorg på digitalt møte med 
frivillighetsbyråden om hvordan korona påvirker oss, 
og hva frivilligheten trenger. Ellers har jeg drevet med 
skolearbeid, KrFU og prøvd å komme i julestemning 

  Mathias Hofgaard 
Bjørgung 

- ingenting å orientere om 

  Gina Livsdatter 
Øverås 

 

  Amanda Anvar  - Møte om frivillighetsmeldingen. Dybdeintervju med 
Oslo Press og møte Oslo SU på tirsdag 
- Jobbet i Stopp hat-prat 

  Nza Kuamerad   

Forslag til vedtak  Styret tar orienteringen til orientering. 

Vedtak  Styret tar orienteringen til orientering. 

Sak 4.7.20  Terminliste  Victoria 

Saksopplysning  På grunn av vinterferien, flyttes det 9. styremøte fra 25.02.2021 til 
torsdag 18.02.2021. 
 
Vedtatt og gjeldende terminliste: 

● 8. styremøte onsdag 20.01.2021 
● 9. styremøte torsdag 18.02.2021 
● Årsmøte 2021 onsdag 17. mars 2021 
● 1. styremøte/overlappsmøte torsdag 01.04.2021 

 
Aktuelle datoer fremover:  
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Løpende saker 
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● 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 
● 04.02.2021: Frist for innsending av saker og orientering til 

det 9. styremøte 
● 17.02.2021: Frist for å sende inn saker til årsmøte 
● 18.02.2021: 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   

Vedtak  Vedtatt terminliste:  
● 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 

Sak 5.7.20  Fadderordning  Alex 

Saksopplysning  Se egen oversikt over kontakt med fadderorganisasjonene. 
 
Se egen oversikt over medlemsorganisasjoner som ikke har 
betalt kontingent. Siden forrige styremøte har følgende 
organisasjoner betalt kontingenten: Europeisk Ungdom Oslo, 
Oslo Grønn Ungdom, Oslo Kristelig folkepartis ungdom 
 
Medlemmer som er i fare for å miste medlemskapet: 

● Ingvild følger Blå Kors Ung Oslo (på vegne av Gina) og 
Oslo Rød Ungdom (på vegne av Alex) 

● Victoria følger opp CISV Oslo & Akershus og Norsk 
Folkehjelp Ungdom Oslo 

● Adrian følger opp Ungdom mot EU i Oso 
 
Fra tidligere styremøter: 

● Styret har satt seg mål om å få kontakt med 75 % av 
medlemsorganisasjonene innen 2020 gjennom 
fadderordningen.  

Forslag til vedtak  Styret tar saken til etterretning.  

Vedtak  Styret tar saken til etterretning.  

Sak 16.7.20  BUR-nettverket  Victoria 
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Saksopplysning  Saken vil bli tatt opp igjen gjennom budsjettprosessen for 2021. 

Forslag til vedtak  Styret tar saken til orientering.  

Vedtak  Styret tar saken til orientering.  

Sak 33.7.20  ÅRSMØTE: Fastsette medlemskontingent for 
kommende år 

Organisasjons
utvalget 

Saksopplysning  ● Nivået er fint. 
● Vurdere om man skal ha unntak for f.eks. nyoppstartet 

organisasjoner. 

Forslag til vedtak  Styret tar saken til etterretning. Organisasjonsutvalget tar med 
seg innspillene til styret videre i den endelige utformingen av 
sakspapirene til årsmøtet 

Vedtak  Styret tar saken til etterretning. Organisasjonsutvalget tar med 
seg innspillene til styret videre i den endelige utformingen av 
sakspapirene til årsmøtet 

Sak 34.7.20  ÅRSMØTE: Styringsdokumentet 2021/2022  Arbeidsutvalg
et 

Saksopplysning  ● Trenger nødvendigvis ikke si så mye om dagens situasjon, 
men mer hva man vil oppnå og hvordan man vil oppnå 
det. F.eks. slette hvor mange som besøker senteret i løpet 
av et år.  

● Se om innledningen til delmålene kan 
endres/fjernes/omformuleres. 

● Oppfordrer utvalget til å innhente innspill fra 
sekretariatet. 

Forslag til vedtak  Styret tar saken til etterretning. Arbeidsutvalgene tar med seg 
innspillene fra styret i den endelige utformingen av sakspapirene 
til årsmøtet.  

Vedtak  Styret tar saken til etterretning. Arbeidsutvalgene tar med seg 
innspillene fra styret i den endelige utformingen av sakspapirene 
til årsmøtet.  

Sak 35.7.20  ÅRSMØTE: Behandle eventuelle 
vedtektsendringer 

Organisasjons
utvalget 

Saksopplysning  ● Bør bruke vedtektene til å definere hva vi mener er en 
barne- og ungdomsorganisasjon. 

● Utfordrende hvis det ikke er flertallet av barn og unge 
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som har styringsrett over organisasjonen. 
● Vurdere om man skal ha fire personer i valgkomiteen. 

Uheldig med supplering rutiner for valgkomiteen. 
● Hvis endring i 2.5 skal skje, må punkt 8 i 3.3 endres. 

Forslag til vedtak  Styret tar saken til etterretning. Organisasjonsutvalget tar med 
seg innspillene til styret videre i den endelige utformingen av 
sakspapirene til årsmøtet.  

Vedtak  Styret tar saken til etterretning. Organisasjonsutvalget tar med 
seg innspillene til styret videre i den endelige utformingen av 
sakspapirene til årsmøtet.  

Sak 36.7.20  ÅRSMØTE: Orientering om medlemstilbud  Gina 

Saksopplysning  Saken utsettes til neste styremøte. 

Forslag til vedtak   

Vedtak   

Sak 37.7.20  ÅRSMØTE: Politiske uttalelser  Victoria 

Saksopplysning  Utvalget som utarbeider Osloungdommens Frivillighetsmelding 
gjør en vurdering om det er aktuelt å lage en uttalelse i etterkant 
av denne meldingen.  
Sekretariatet lager utkast på uttalelse om endring av forskrift om 
tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner som kan 
behandles på årsmøte.  

Forslag til vedtak  Hjertesakgruppene skal forberede og fremlegge hver sin 
politiske uttalelse om sine respektive tematikker til årsmøtet.  

Vedtak  Styret ber sekretariatet lage en uttalelse om forskrift om tilskudd 
til barne- og ungdomsorganisasjoner. Uttalelsen sendes til styret 
som innstiller til årsmøte.  

Sak 38.7.20  ÅRSMØTE: Budsjett  Arne 

Saksopplysning  Styret mener det er viktig å skille mellom hva man ønsker å 
prioritere i budsjett og hva man faktisk tror man kan få til gitt 
koronasituasjonen. 

Forslag til vedtak  Styret ønsker å sette følgende premisser for budsjettprosessen 
på dette tidspunktet:  

●  
 
Det skal ikke budsjetteres med at UngOrg arrangerer fysiske 
aktiviteter i januar og februar. Fra og med mars forventes det å 
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kunne ha aktivitet etter strenge smitteverntiltak. Fra og med juni 
forventes det at koronasituasjonen har normalisert seg, og ikke 
har betydning på UngOrg sin drift i like stor grad.  

Vedtak  Styret ønsker å sette følgende premisser for budsjettprosessen 
på dette tidspunktet:  
 

● Egne midler til Ung i Oslo-seminaret, og det bør settes 
som eget prosjekt. 

● Prioritere midler til aktivitet. 
● Prioritere midler til sosial aktivitet for ansatte og styret. 
● Prioriteres mer midler til markedsføring i perioder hvor 

aktiviteter og arrangementer ikke kan gjennomføres på 
en normal måte. 

 
Det skal ikke budsjetteres med at UngOrg arrangerer fysiske 
aktiviteter i januar og februar. Fra og med mars forventes det å 
kunne ha aktivitet etter strenge smitteverntiltak. Fra og med juni 
forventes det at koronasituasjonen har normalisert seg, og ikke 
har betydning på UngOrg sin drift i like stor grad.  

Sak 39.7.20  Frivillighetsmeldingen 2020/2021  Arbeidsgruppe 

Saksopplysning  Det kan være aktuelt å ha en forhåndslansering på årsmøte, og 
invitere til selve lanseringen som skjer i etterkant. 
Arbeidsgruppen oppfordres til å benytte kompetansen i 
sekretariatet. Arbeidsgruppen sørger for at intervjureferatene 
deles med sekretariatet.  

Forslag til vedtak  Styret tar saken til etterretning. Arbeidsgruppen for 
frivillighetsmeldingen tar med seg innspillene i det videre 
arbeidet.  

Vedtak  Styret tar saken til etterretning. Arbeidsgruppen for 
frivillighetsmeldingen tar med seg innspillene i det videre 
arbeidet.  

Sak 40.7.20  Hjertesak: Konsekvent håndheving av politisk 
fravær 

Nza, Ingvild, 
Mathias, 
Amanda 

Saksopplysning  Saken utgår. 

Forslag til vedtak   

Vedtak   

Sak 41.7.20  Hjertesak: 16-årig stemmerett  Gina, 
Johanne, Alex, 



 

 

Samledokument 7. styremøte i UngOrg 2020/2021 
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Adrian 

Saksopplysning  Saken utgår. 

Forslag til vedtak   

Vedtak   

Sak 42.7.20  Prioritering til søknad om driftsstøtte for 2022  Arne 

Saksopplysning  ● Tiltak som man ikke har fått støtte til tidligere bør jobbes 
videre med. Bør gjennomføres evaluering om kostnaden 
er riktig.  

● Bør f.eks. se om man skal søke enda mer midler til et 
forprosjekt for et ungdomshus. Dette punktet er fortsatt 
relevant.  

● Medvirkning og oppfølging av lokale ungdomsråd er 
viktig og bør videreføres. 

● Jobbsøkerkurs er veldig viktig nå etter koronasituasjonen.  
● Vurdere om man skal søke midler andre steder for de 

tiltakene man ikke får gjennomslag for. 
● I etterkant av eventuelt prosjektstøtte til Demokratiskolen 

kan det være aktuelt å søke driftsstøtte til å ha dette 
prosjektet som noe man gjennomfører årlig.  

Forslag til vedtak  Styret tar saken til etterretning. Daglig leder tar med seg innspill 
fra debatten og utarbeider forslag til prioriteringer til det 9. 
styremøte.  

Vedtak  Styret tar saken til etterretning. Daglig leder tar med seg innspill 
fra debatten og utarbeider forslag til prioriteringer til det 9. 
styremøte.  

Sak 43.7.20  Prosjekt: Demokratiskolen  Emilie 

Saksopplysning  ● Styret støtter prosjektets intensjon og ønsker at det søkes 
om midler til å få det gjennomført. 

● Styret ønsker at man kan bruke medlemsorganisasjonene 
i skoleringsopplegget. 

● Vurdere om prosjektet kan videreføres til å brukes til 
demokratiopplæring på skoler - samtidig som man viser 
frem den unge frivilligheten. 

Forslag til vedtak  Sekretariatet tar med seg innspill fra debatten i videre 
utarbeidelse av prosjektbeskrivelse og søknad.  

Vedtak  Sekretariatet tar med seg innspill fra debatten i videre 
utarbeidelse av prosjektbeskrivelse og søknad.  
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Sak 3.7.20 Orientering fra sekretariatet 

Generelt: 
● Status Covid-19: Vi har samme tiltak som ved forrige styremøte; hjemmekontor for alle hvor 

dette er praktisk mulig, holder senteret åpent med strenge smitteverntiltak, og 
møterommene er fortsatt stengt for utlån. Ny vurdering gjøres til oppstart etter nyttår.  

● Prosjektrapporter: Vi er nå inne i den siste måneden av året, og det jobbes nå med å fullføre 
prosjektrapporter for aktiviteter og prosjekt som vi har hatt i 2020. Dette er noe som ikke 
har blitt gjort tidligere, men som skal gjøres fremover (enten ved slutten av året eller når et 
tidsbestemt prosjekt er ferdig). Disse vil kunne bli sendt til styret ved ønske.  

● Personal: Fristen for å søke på stillingen som politisk rådgiver innen organisasjon har nå 
gått ut. Ansettelsesutvalget (bestående av Victoria, Emilie og Arne) jobber nå med å 
ferdigstille en innstilling til styret - som skal være klart før juleferien. Gaute øker sin stilling 
etter nyttår, og det gjøres nå overlapp/opplæring med Mona. Mona starter i stillingen som 
kommunikasjonsrådgiver i januar, og skal begynne arbeidet med å lage et årshjul for 
stillingen, samt en kommunikasjonsstrategi for hele organisasjonen.  

 
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.  

● Medlemsstrategi: Det er satt opp webinar i gode økonomirutiner 15. desember. Det jobbes 
også med å ferdigstille de fire skoleringstilbudene som UngOrg skal være eksperter på og 
tilby medlemsorganisasjonene (godt styrearbeid, veldrevet organisasjon, kommunikasjon 
og politisk påvirkning). Disse skal være ferdigstilt i løpet av januar. Det jobbes også med å 
gjennomgå fagartiklene som ligger på ungorg.no og ungmed.no.  

● Medlemmer: Det er fortsatt medlemmer som er i fare for å bli meldt ut. Se eget dokument 
til fadderordningen. Det er kommet inn noen innbetalinger siden sist.  

● Ungdomshøringen: Lanseringen ble gjennomført onsdag 25. november med stor suksess. 
Phillip gjorde en god jobb i å legge frem rapporten og være vert for det digitale 
arrangementet. Vi har bare fått gode tilbakemeldinger, unntatt noen kommentarer på 
universell utforming av stream. Arne skal i møte med byrådsavdelingen for å snakke om 
Ungdomshøringen 2021 - tidspunkt og tema.  

● UngOrgs aktivitetstilskudd: Vi håper at organisasjonene begynner med aktivitet så fort som 
det er mulig i januar. Noen organisasjoner melder om at de har noe aktivitet, men de aller 
fleste har tilbud som ikke lar seg gjennomføre innenfor dagens smitteverntiltak. Frist for 
UngOrg å rapportere til Kulturetaten er 1. juni 2021.  

● Sentralt ungdomsråd: Det gjennomføres opplæring og overlapp mellom ny og gammel 
ledelse i SUR. Vi har sendt utkast til oppdragsavtale for sekretariatsfunksjonen til 
byrådsavdelingen. Representantene i SUR blir mest sannsynlig offisielt oppnevnt i bystyret i 
desember (for alle første gang etter lovfestingen).  

● Lokale ungdomsråd: Emilie skal gjennomføre en digital samling for sekretærer i lokale 
ungdomsråd 9. desember. 

 
UngInfo: 

● Senteret: Veldig varierende fra dag til dag hvor mange som er innom, men viktig for mange 
at senteret holdes åpent. Det fungerer greit å opprettholde dagens smitteverntiltak, men 

9 

Eventuelt   

Saksopplysning   
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har opplevd at enkelte ikke ønsker å registrere seg. Senteret har sin siste åpningsdag før jul 
19. desember. Åpner igjen mandag 4. januar 2021.  

● Promotering: Benytter muligheten til å annonsere i sosiale medier og får god respons fra 
ungdommene på Instagram og Facebook. Det skal gjennomføres julekonkurranser på 
Instagram med kule premier. Formidler positivitet i en litt mørk hverdag for mange.  

● Kurs, større besøk og ekstern aktivitet: Alt er avlyst ut året. Ny vurdering i januar. 
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