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Samledokument 8. styremøte i UngOrg 2020/2021 

Dato: Onsdag 20.01.2021 

Start: kl. 17:00  

Slutt: kl. 21:00 

Sted: Zoom 

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

Ingvild Husby Halderaker, Amanda Anvar, Nza Kuamerad, Mona Sjøli 

(ansattrepresentant), Arne Undheim (daglig leder) 

Frafall: Gina Livsdatter Øverås, Mathias Hofgaard Bjørgung 

Ikke til stede:  
Møteleder: Victoria Johanne Opheim Galåen 

Referent: Arne Undheim 

 
Alexander Tropé Stenhagen meldte til styret 19.01.2021 at han trakk seg fra vervet med 
umiddelbar virkning på grunn av personlige årsaker. Ingvild Husby Halderaker konstitueres 
som nestleder ut perioden, se sak 45.8.21.  
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Samledokument 8. styremøte i UngOrg 2020/2021 

Saksliste 

Faste saker 

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

Amanda Anvar, Nza Kuamerad. 

Enstemmig vedtatt.  

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

Amanda Anvar, Nza Kuamerad. 

Enstemmig vedtatt.  
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Sak 1.8.21  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. 
 
Sak 45.8.21 Konstituering legges til saken.   

Forslag til vedtak  Saksliste og innkalling godkjennes. 

Vedtak  Saksliste og innkalling godkjennes med de endringene som kom 
i møtet. 

Sak 2.8.21  Godkjenning av protokoll  Victoria 

Saksopplysning   

Forslag til vedtak  Protokoll fra det 7. styremøte i UngOrg 2020/2021 godkjennes. 

Vedtak  Protokoll fra det 7. styremøte i UngOrg 2020/2021 godkjennes. 

Sak 3.8.21  Orienteringer   

Saksopplysning  Sekretariatet  Se eget sakspapir. 

  Arbeidsutvalget  - Hatt samtale om veien videre  

  Politikk og 
synliggjøringsutval
get 

- vært en stille periode. Jobbet med 
frivillighetsmeldingen. 

  Medlems- og 
fadderutvalget 

Vi har hatt to møter. På den ene snakket vi om veien 
videre i utvalget, og hvordan vi skal jobbe fremover 
mens Alex tar pause. På det andre møtet gjorde vi 
klart sakspapirer og statistikk på medlemskontakten 
vi har hatt gjennom styreperioden. 

  Victoria Johanne 
Opheim Galåen 

- Hatt møter med Johanne, og sammen påbegynt 
arbeidet med styrehåndboken  
- Hatt møte med medlemsutvalget  
- Hatt møter i arbeidsgruppen for 
frivillighetsmeldingen, og kommet videre med 
arbeidet  
- Fullført dybdeintervjuer til frivillighetsmeldingen  
- Jobbet med organisasjonsutvalget, og sendt inn 
sakspapirer til styremøtet  
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Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Johanne Prøis Fearnley, Adrian Tsui Gao, Ingvild Husby Halderaker, 

Amanda Anvar, Nza Kuamerad. 

Enstemmig vedtatt.  
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- Hatt møte med Mathias, og sett på 
styringsdokumentet  
- Fullført arbeidet i ansettelsesutvalget  
- Hatt ferie, og ladet opp batteriene  

  Johanne Prøis 
Fearnley 

- Hatt en del møter i romjulen med ulike komiteer 
- Jobbet med frivillighetsmeldingen.  
- Oslo Press 
- Foredrag 

  Adrian Tsui Gao  - Har hatt 2 møter i medlemsutvalget. Resten av 
tiden har jeg brukt på ferie 
- studie 

  Ingvild Husby 
Halderaker 

- Frivillighetsmelding 
- Take-over på UngInfo sin instagram om Tusenfryd 

  Mathias Hofgaard 
Bjørgung 

 

  Gina Livsdatter 
Øverås 

 

  Amanda Anvar  - Frivillighetsmelding 
- Behandlet budsjett i bydelsutvalget 
- Konspirasjonspodden (anbefaler) 

  Nza Kuamerad  - Gått av som SUR-leder 
- Gått inn i SUR-valgkomiteen 
- Ungdomsparlamentet 2021 (februar), komiteleder 
for klima. Planlegger å ha fysiske møter i komiteer. 
Eventuelle komitemøter.  

Forslag til vedtak  Styret tar orienteringen til orientering. 

Vedtak  Styret tar orienteringen til orientering. 

Sak 4.8.21  Terminliste  Victoria 

Saksopplysning  Vedtatt og gjeldende terminliste: 
● 8. styremøte onsdag 20.01.2021 
● 9. styremøte torsdag 25.02.2021 
● Årsmøte 2021 onsdag 17. mars 2021 
● 1. styremøte/overlappsmøte onsdag 24.03.2021 

 
Aktuelle datoer fremover:  

● 17.01.2021: Frist for å kunngjøre årsmøte 
● 20.01.2021: 8. styremøte 
● 26.01.2021: Medlemskurs: Kommunikasjonsarbeid 
● 04.02.2021: Frist for innsending av saker og orientering til 

det 9. styremøte 
● 17.02.2021: Innspillsmøte/bli kjent med ny politisk rådgiver 

innen organisasjon 
● 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 
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● 11.03.2021: Medlemskurs: Inkludering i organisasjonslivet 
● 17.03.2021: Årsmøte i UngOrg 2021 
● 23.03.2021: Rapportlansering Osloungdommens 

frivillighetsmelding 
● 24.03.2021: 1. styremøte/overlappsmøte 
● 13.04.2021: Nettverksmøte for ledere 1  
● 15.04.2021: Medlemskurs: En veldrevet organisasjon 
● 29.04.2021: Ungdomshøringen 
● 20.05.2021: Medlemskurs: Få politisk gjennomslag i Oslo 
● 25.05.2021: Nettverksmøte for ledere 2 
● 16.06.2021: Kursholderkurs 

Forslag til vedtak  Dato for det 1. styremøte/overlappsmøte endres til 25.03.2021 

Vedtak  Dato for det 1. styremøte/overlappsmøte endres til 24.03.2021 
 
Vedtatt og gjeldende terminliste: 

● 9. styremøte torsdag 25.02.2021 
● Årsmøte 2021 onsdag 17. mars 2021 
● 1. styremøte/overlappsmøte onsdag 24.03.2021 

Sak 5.8.21  Fadderordning  Adrian 

Saksopplysning  Se egen oversikt over kontakt med fadderorganisasjonene. 
Se eget vedlegg fra fadderutvalget.  
 
Styret har satt seg mål om å få kontakt med 75 % av 
medlemsorganisasjonene innen 2020 gjennom fadderordningen.  
Fadderutvalget sin statistikk viser at styret har fått kontakt med 
62,5 %.  
 
Følgende organisasjoner har ikke betalt kontingenten i 2019 og 
2020, og skal dermed meldes ut: 

● Blå Kors Ung Oslo 
● CISV Oslo & Akershus 
● Norsk Folkehjelp Ungdom Oslo 
● Oslo Rød Ungdom 

 
Har hatt positiv kontakt både med Blå Kors Ung Oslo og Oslo Rød 
Ungdom, uten at de har betalt kontingenten selv om de sa dette 
var noe som skulle gjøres. Må følges opp. En eventuell 
innbetaling før årsmøte vil gjøre at de slipper å søke på nytt.  
 
Medlemstall: 

● Foreløpig nå: 52 (gitt at ingen av de fire betaler før 
årsmøte) 

● Årsmelding 2019: 58 
● Årsmelding 2018: 64 
● Årsmelding 2017: 63 

 
Styret vurderer situasjonen som kritisk, og vil sette fokus på 
medlemspleie og medlemsverving fremover. 
Medlemsutvalget/organisasjonsutvalget tar kontakt med de som 



 

 

Samledokument 8. styremøte i UngOrg 2020/2021 

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

Amanda Anvar, Nza Kuamerad. 

Enstemmig vedtatt.  

Løpende saker 

5 

nå potensielt blir meldt ut, og de som tidligere har blitt meldt ut 
på grunn av manglende betaling. 
Det lages en egen oversikt over potensielle 
medlemsorganisasjoner og status på dette arbeidet.  
Å se gjennom hvilke organisasjoner som har fått tilskudd fra Oslo 
kommune (f.eks. driftstilskudd eller etableringsstøtte for barne- 
og ungdomsorganisasjoner). 
 
Hva skal informeres om gjennom fadderordningen: 

● Lansering Osloungdommens Frivillighetsmeldingen 
● Årsmøte i UngOrg, påmeldingsfrist 2. mars 
● Dialog om koronasituasjonen og henvise til nyhetsartikler 

på ungorg.no 
● Kursdatoene fremover, som også er på ungorg.no 

 
Oppsummering av fadderordning 2020/2021: 
Styret har i oppgave å fylle ut oppsummeringen som blir vedlagt 
protokollen innen 
Alex sine fadderorganisasjoner er fordelt på resten av styret (se 
oversikten).  
Fremover skal dialog (både det man sender ut og det man 
mottar) på e-post ha organisasjon@ungorg.no i BLINDKOPI. 
Dette er for å lagre kommunikasjonen for fremtiden.  
 
Facebook-gruppe for medlemsorganisasjonene: 
Lenke. Styret skal ha blitt invitert i gruppen. Inviter inn 
kontaktpersonene fra dine fadderorganisasjoner. Her vil det 
komme løpende informasjon om nye artikler og 
kompetanseartikler som publiseres på ungorg.no, aktivitet og 
kurs som skjer.  

Forslag til vedtak  Styret tar saken til etterretning.  

Vedtak  Styret tar saken til etterretning.  

Sak 30.8.21  Årsmøte 2021  Arne 

Saksopplysning  Kunngjøring er sendt ut. Påmeldingsfrist er 2. mars. Styret må 
også melde seg på. Skal du representere en 
medlemsorganisasjon (og ha stemmerett) velger du denne 
organisasjonen. Skal du representere styret velger du UngOrg.  
 
Styret vurderer det som mest hensiktsmessig å ha 
arrangementet fysisk hvis det lar seg gjøre. For å få dette til kan 
man prioritere å redusere antallet delegater pr 
medlemsorganisasjon fra to delegater til én delegat.  
Styret vil vurdere å åpne opp for at medlemsorganisasjoner kan 
stille med flere (definert som gjester) hvis det skal gjennomføres 
digitalt. Da må påmeldingsfristen for disse forlenges.  
 

mailto:organisasjon@ungorg.no
https://www.facebook.com/groups/4940490689324534
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Erfaringsutveksling på årsmøte: 
Styret ønsker å ha erfaringsutveksling gjennom gruppearbeid. 
Det trenger nødvendigvis ikke være direkte innspill til UngOrg 
styret, men at styret tar med seg erfaringer som blir diskutert i 
videre arbeid.  
Ved digital gjennomføring bør man sørge for at 
erfaringsutveksling ikke blir for lang. 
Aktuelle tema for erfaringsutveksling: 

● Hvordan bygge organisasjonen igjen etter korona? 
Hvordan komme tilbake sterke enn før? 

● Hvordan skal den unge frivilligheten forholde seg til at det 
er færre som engasjerer seg som aktive medlemmer og 
tillitsvalgte?  

● Diskutere tema som er relatert til uttalelsen.  
● Hvordan skal dialogen mellom UngOrg og medlemmene 

fungere?  
● Hva kan UngOrg gjøre for dem? 

 
Må passe på at diskusjonen ikke overlapper for mye med 
Osloungdommens Frivillighetsmelding.  
 
Til sakslisten skal det ikke voteres om orienteringssakene 
(medlemsstrategi og Osloungdommens Frivillighetsmelding) , 
men de legges inn som en offisiell del av programmet.  

Forslag til vedtak  Styret tar saken til etterretning. Avgjørelse om å gjennomføre 
årsmøte digitalt blir tatt på det 9. styremøte. Arbeidsutvalget kan 
vurdere å ta avgjørelsen tidligere hvis det er hensiktsmessig ut i 
fra smittesituasjonen og smitteverntiltakene.  

Vedtak  Styret tar saken til etterretning. Avgjørelse om å gjennomføre 
årsmøte digitalt blir tatt på det 9. styremøte. Arbeidsutvalget kan 
vurdere å ta avgjørelsen tidligere hvis det er hensiktsmessig ut i 
fra smittesituasjonen og smitteverntiltakene.  

Sak 33.8.21  ÅRSMØTE: Fastsette medlemskontingent for 
kommende år 

Organisasjons
utvalget 

Saksopplysning  I sakspapiret til årsmøtet legges det informasjon om at styret har 
vurdert medlemskontingenten og andre måter å bekrefte 
medlemskap på, men innstiller på å fortsette som nå.  

Forslag til vedtak  Styret innstiller på følgende til årsmøtet: “Kontingenten for 
medlemskap i UngOrg fastsettes til 350 kr, samt 40 øre pr 
støtteberettigede medlem for organisasjoner som mottar 
driftstilskudd fra Oslo kommune.” 

Vedtak  Styret innstiller på følgende til årsmøtet: “Kontingenten for 
medlemskap i UngOrg fastsettes til 350 kr, samt 40 øre pr 
støtteberettigede medlem for organisasjoner som mottar 
driftstilskudd fra Oslo kommune.” 
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Sak 34.8.21  ÅRSMØTE: Styringsdokumentet 2021/2022  Arbeidsutvalg
et 

Saksopplysning  Arbeidsgruppen oppfordres til å sende ny versjon til sekretariatet 
for kontroll av formuleringer og meninger. 
 
Konkrete innspill:  

● Fjern “... gjennom UngInfo” 
● Fortsatt ha informasjon om at man jobber etter 

ERYICA-charteret og  USE-IT EUROPE-charteret.  
● Kulepunkter gjør det lettere å lese, selv om lengden på 

dokumentet blir lengre.  

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

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

Sak 35.8.21  ÅRSMØTE: Behandle eventuelle 
vedtektsendringer 

Organisasjons
utvalget 

Saksopplysning  Styret ser behov for at organisasjonsutvalget jobber med 
vedtektsendringene en runde til, med bakgrunn i følgende 
innspill: 

● 2.1: Endre “et flertall av de styringsberettigede i 
organisasjonen er under 26 år” til “et flertall av de med 
stemmerett i organisasjonen er under 26 år.”. 

○ Endringsforslag fra daglig leder som ikke ble tatt 
på møtet: “et flertall av de styringsberettigede eller 
de med stemmerett i organisasjonen er under 26 
år”. Åpner opp for flere, uten å ekskludere andre.  

● 2.5: Endre ordlyd på advarsel, se på konkretisering av frist 
og legge inn ankemulighet med konkret frist for å anke.  

● 3.5 og 3.5.1: Slå sammen og likestille valget av alle verv.  
● Overordnet: Fjerne Observatørorganisasjoner. 

Forslag til vedtak  Styret innstiller på vedlegget overfor årsmøtet.  
Det innstilles også på at endringene som foreslås i nåværende 
punkt 11 i §3.3 innføres rett etter endringen eventuelt vedtas.  

Vedtak  Styret tar saken til etterretning. Organisasjonsutvalget tar med 
seg innspillene i det videre arbeidet sitt, og legger frem saken på 
neste styremøte.  

Sak 36.8.21  ÅRSMØTE: Orientering om medlemstilbud  Gina 
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Saksopplysning  Ingvild tar ansvaret for saken. Saken tas til orientering på 
årsmøte, men ikke inkludert i sakskartet.  

Forslag til vedtak   

Vedtak   

Sak 38.8.21  ÅRSMØTE: Budsjett  Arne 

Saksopplysning  Innspill til andreutkastet: 
● Midler til å gjennomføre en vanlig rapportlansering for 

Osloungdommens Frivillighetsmelding.  
● Vurdere å flytte ubrukte budsjettkostnader fra 108 

Årsmøte til 102 Medlemsorganisasjoner hvis årsmøtet blir 
digitalt.  

Forslag til vedtak  Styret tar saken til orientering. Daglig leder tar med seg 
innspillene i arbeidet, og legger frem et andreutkast av 
budsjettet for 2021 som kan sendes til årsmøte. 

Vedtak  Styret tar saken til orientering. Daglig leder tar med seg 
innspillene i arbeidet, og legger frem et andreutkast av 
budsjettet for 2021 som kan sendes til årsmøte. 

Sak 39.8.21  Frivillighetsmeldingen 2020/2021  Arbeidsgruppe 

Saksopplysning  Osloungdommens Frivillighetsmelding blir lansert tirsdag 23. 
mars 2021. Tidspunkt kommer senere. Håper på å få til en vanlig 
lansering. Det forventes at hele styret er til stede og eventuelt 
bidrar. Påtroppende inviteres med.  

Forslag til vedtak  Styret tar saken til orientering.  
På årsmøtet skal det orienteres om frivillighetsmeldingen.  

Vedtak  Styret tar saken til orientering.  
På årsmøtet skal det orienteres om frivillighetsmeldingen.  

Sak 44.8.21  ÅRSMØTE: Politisk uttalelse om driftstilskudd 
til barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo  

Phillip 

Saksopplysning  Del om midlertidig endring tas ikke med videre opp mot 
årsmøtet, men den politiske meningen tas opp i dialog med Oslo 
kommune.  
 

● Gjennomføre språk- og faktasjekk. 
● Legge inn punkt om at man ønsker å se på tilpasninger 

som kan gjøres på lengre sikt for å gi organisasjoner uten 
medlemskontingent mer rom for driftsstøtte.  

● Positivt at man ønsker å redusere behandlingstiden. Bør 
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Sak 3.8.21 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. I følge planen skulle vi ha gjort endringer 18. 
januar 2021. Dette skjer ikke, men vil bli gjort nye vurderinger på fellesmøte 19. januar. 

● Prosjektrapporter: Alle prosjektområder har nå fått utarbeidet en prosjektrapport, og vi 
bruker januar på å utarbeide prosjektplaner for 2021.  

● Personal: Mathias Kristiansen begynner som ny politisk rådgiver innen organisasjon 1. 
februar. Phillip Charles har sin siste arbeidsdag 29. januar.  

● Kontoret: Vi har hatt utfordring med tilbakeslag fra toalettene. I dialog med huseier om 
reparasjon og spyling. Sendt inn forsikringssak på utstyr i lageret som har blitt ødelagt på 
bakgrunn av dette.  

● Kommunikasjon: Det jobbes med å oppdatere layout på nettsidene, samt utarbeidelse av 
en kommunikasjonsstrategi for hele organisasjonen.  

 
UngMed: 

● Overordnet: Skal ha avdelingsseminar 14. januar for å sette datoer for arbeidsåret 2021, samt 
se gjennom styringsdokumentet og arbeidsdokumentet.  

● Medlemsstrategi: Det skulle være webinar i økonomirutiner 7. januar, men dette ble ikke 
gjennomført på grunn av lite oppmøte. Det er planlagt nytt webinar innen kommunikasjon 
i løpet av måneden. Jobber med å oppdatere kompetansebanken på ungorg.no og 
ungmed.no 

9 

konkretiseres enda mer.  

Forslag til vedtak  Sekretariatet tar med seg innspillene til videre arbeid med 
årsmøtesaken. Saken tas opp igjen på det neste styremøte med 
vedtak om å sende saken til årsmøte. 

Vedtak  Sekretariatet tar med seg innspillene til videre arbeid med 
årsmøtesaken. Saken tas opp igjen på det neste styremøte med 
vedtak om å sende saken til årsmøte. 

Sak 45.8.21  Konstituering  Victoria 

Saksopplysning  Konstituering av ny nestleder frem til årsmøte 2021.  

Forslag til vedtak  Ingvild Husby Halderaker konstitueres som nestleder frem til 
årsmøte 2021. 

Vedtak  Ingvild Husby Halderaker konstitueres som nestleder frem til 
årsmøte 2021. 

Eventuelt   

Saksopplysning   
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● Medlemmer: Hvis vi ikke får inn nye betalinger på fjorårets kontingent, ser det ut som 
medlemstallet for året blir 52. Dette er lavt, og den prosentvise endringen de siste årene er 
markant.  

● Ungdomshøringen: Dialog med kommunen om å gjøre årets høring mer lik 2020, for å ikke 
risikere avlesning også i år.  

● UngOrgs aktivitetstilskudd: Fortsatt restriksjoner som gjør det vanskelig å få gjennomført 
aktivitet. Vi har fortløpende dialog med de som har fått støtte, samt de som ønsker å gjøre 
om aktivitetene sine.  

● Sentralt ungdomsråd: Har hatt sitt første møte. Den formelle konstitueringen i bystyret er 
forventet å bli gjennomført i februar eller mars. Fortsatt usikker om dette vil gi rom for 
UngOrg til oppfølging og sekretariatsfunksjon.   

 
UngInfo: 

● Senteret: Tross restriksjoner er det fortsatt flere som benytter senteret. Varierende 
besøkstall, men det forventes at dette vil økes kraftig opp mot mars og april, som er 
fristende for søking på studie, og mange sommerjobber blir lagt ut.  

● Skal ha avdelingsseminar 21. januar. Skal sette målsettinger og planer for arbeidsåret, 
spesielt for vårsemesteret.  

● Promotering: Har gjennomført en del konkurranser i desember for å skape 
oppmerksomhet i en ellers rolig måned.  

● Kurs, større besøk og ekstern aktivitet: Fortsatt påvirket av smitteverntiltakene. Har 
utarbeidet en digital versjon av forvirra-kurset, som er allerede booket inn i enkelte klasser. 
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