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Protokoll 9. styremøte i UngOrg 2020/2021 

Saksliste 

Faste saker 

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

Mathias Hofgaard Bjørgung. 

Enstemmig vedtatt.  

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

Mathias Hofgaard Bjørgung. 

Enstemmig vedtatt.  

2 

Sak 1.9.21  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.  

Forslag til vedtak  Saksliste og innkalling godkjennes. 

Vedtak  Saksliste og innkalling godkjennes. 

Sak 2.9.21  Godkjenning av protokoll  Victoria 

Saksopplysning   

Forslag til vedtak  Protokoll fra det 8. styremøte i UngOrg 2020/2021 godkjennes. 

Vedtak  Protokoll fra det 8. styremøte i UngOrg 2020/2021 godkjennes. 

Sak 3.9.21  Orienteringer   

Saksopplysning  Sekretariatet  Se eget sakspapir. 
- dialogmøte med byrådsavdeling for arbeid, 
integrering og sosiale tjenester 
- sendt Oslo kommune forespørsel om samarbeid om 
informasjonsformidling til ungdom under pandemien 

  Arbeidsutvalget  - hatt et oppstartsmøte, og gitt en kort innføring i 
nestlederrollen  
- hatt et AU-møte for å blant annet planlegge 
styremøtet  
- kommet med innspill til "ta et år til"-kampanjen vår  
- Ingvild har vært på trykk Si;D, og vi har prøvd å være 
på på some knyttet til debatten smitteverntiltak  

  Politikk og 
synliggjøringsutval
get 

 

  Medlems- og 
fadderutvalget 

 

  Victoria Johanne 
Opheim Galåen 

- hatt møte med valgkomiteen, for å høre hvordan 
arbeidet ligger an, og om det er noe de trenger hjelp 
med  
- skrevet innledning og om styrets arbeid til 
årsmeldingen  
- hatt møter og skriveøkter med arbeidsgruppen for 
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Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Johanne Prøis Fearnley, Adrian Tsui Gao, Ingvild Husby Halderaker, 

Mathias Hofgaard Bjørgung. 

Enstemmig vedtatt.  
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frivillighetsmeldingen, og gjort oss ferdig med å skrive 
rapporten  
- skrevet videre på styrehåndboken  
- arbeidet med styringsdokumentet, og sendt det til 
sekretariatet for innspill  
- sammen med organisasjonsutvalget kommet med 
et endelig forslag til vedtektsendringer for styret  
- takket ja til å sitte i juryen for Oslo kommunes 
Frivillighetspris de neste to årene, blitt innstilt som 
styremedlem i HEF Oslo, og valgt som medlem av 
internasjonalt utvalg i NU  
- dialogmøte med byrådsavdeling for arbeid, 
integrering og sosiale tjenester 

  Johanne Prøis 
Fearnley 

 

  Adrian Tsui Gao  -Jeg har blitt intervjuet av NRK. 
-Tatt kontakt med potensielle 
medlemsorganisasjoner ang. medlemskap 

  Ingvild Husby 
Halderaker 

Jobbet med frivillighetsmeldingen, hatt AU møte, og 
mast om ung frivillighet til Oslo KrF sin bystyregruppe 
:) Ellers driver jeg med programmet til KrF, prøver å 
lede Oslo KrFU bra, går på skolen og ser på netflix 
(Bridgerton er en veldig bra serie;). 

  Mathias Hofgaard 
Bjørgung 

 

  Gina Livsdatter 
Øverås 

 

  Amanda Anvar  Hatt en veldig trivelig samtale med den nye lederen 
av Europeisk Ungdom 
Opptrådt på Gullbarbie konserten til Press 
Og chilla i karantene  

  Nza Kuamerad   

Forslag til vedtak  Styret tar orienteringen til orientering. 

Vedtak  Styret tar orienteringen til orientering. 

Sak 4.9.21  Terminliste  Victoria 

Saksopplysning  Vedtatt og gjeldende terminliste: 
● Årsmøte 2021 onsdag 17. mars 2021 
● 1. styremøte/overlappsmøte onsdag 24.03.2021 
● Styreseminar #1 lørdag 10. april - søndag 11. april 

 
Aktuelle datoer fremover:  

● 22.-28.02.2021: Kampanje: Ta ett år til 
● 25.02.2021: Medlemsmøte: Motivasjon i styret 
● 03.03.2021: Frist for å sende innkalling og komplette 

sakspapir for årsmøte  til medlemsorganisasjoner 
● 11.03.2021: Medlemskurs: Inkludering i organisasjonslivet 
● 17.03.2021: Årsmøte i UngOrg 2021 
● 23.03.2021: Rapportlansering Osloungdommens 
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Løpende saker 
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frivillighetsmelding 
● 24.03.2021: 1. styremøte/overlappsmøte 
● 10.-11.04.2021: Styreseminar 
● 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  Styreseminar #1 for styret 2021-2022 gjennomføres 17. og 18. april.  

Vedtak  Styreseminar #1 for styret 2021-2022 gjennomføres 10. og 11. april.  

Sak 5.9.21  Fadderordning  Adrian 

Saksopplysning  Se egen oversikt over kontakt med fadderorganisasjonene. 
 
Alle må ferdigstille oppsummeringen fra fadderordningen 
2020-2021 innen søndag 28. februar 2021. Victoria følger opp. For 
fadderorganisasjoner du nylig har fått fadderansvar får og ikke 
vært i kontakt med, skriver du dette inn i dokumentet eller hører 
med den som hadde ansvaret tidligere. 

Forslag til vedtak  Styret tar saken til etterretning.  

Vedtak  Styret tar saken til etterretning.  

Sak 30.9.21  Årsmøte 2021  Arne 

Saksopplysning  Styret mener det er viktig at et demokratisk organ som årsmøte 
ikke kan begrense noen sin mulighet til å delta (fysisk eller 
digitalt).  
Styret ber sekretariatet vurdere en tredje løsning hvor noen kan 
være til stede fysisk og andre kan være til stede digitalt.  
 
Alle i styret tar ansvaret for dialog og referering i 
erfaringsgrupper. Arne sender ut oppdatert forslag til 
diskusjonspunkter uken før årsmøtet.  
 
Fordeling av fremlegg av saker (hvem som skriver sakspapiret): 
Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden: Victoria (Arne) 
Velge ordstyrer, referent, og protokollunderskrivere: Victoria (Arne) 
Behandle årsmelding fra forrige periode: Ingvild (Arne) 
Behandle revidert regnskap fra forrige periode: Victoria (Arne) 
Fastsette medlemskontingent for kommende år: Adrian (Adrian) 
Behandle styringsdokumentet for kommende år: Johanne (Victoria) 
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Behandle budsjett for kommende år: Ingvild (Arne) 
Behandle utmeldinger etter §2.5: Nza (Nza) 
Behandle innkomne forslag 
Instruks for valgkomiteen: Johanne (Johanne) 
Resolusjon: Fritidsaktiviteter til barn og unge må styrkes: Amanda 
(Amanda) 
Behandle eventuelle vedtektsendringer etter §9: Victoria (Victoria) 
 
I tillegg kommer orienteringssakene: 
UngOrgs medlemstilbud: Ingvild 
Osloungdommens frivillighetsmelding: Arbeidsgruppe 
 
Arne sender ut mal for sakspapirene, og mal for endringsforslag i 
vedtekter og styringsdokumentet.  
Alle i styret har frist for å sende ferdig sakspapir til årsmøtet i 
løpet av søndag 28. februar.  

Forslag til vedtak  Styret tar saken til etterretning. Sekretariatet får fullmakt til å 
redusere antall delegater fra to til én pr medlem for å få til et 
fysisk årsmøte. Sekretariatet får fullmakt til å gjøre årsmøtet 
digitalt hvis det er hensiktsmessig basert på smittesituasjon og 
smitteverntiltakene.  

Vedtak  Styret tar saken til etterretning. Sekretariatet får fullmakt til å 
redusere antall delegater fra to til én pr medlem for å få til et 
fysisk årsmøte. Sekretariatet får fullmakt til å gjøre årsmøtet 
digitalt hvis det er hensiktsmessig basert på smittesituasjon og 
smitteverntiltakene.  

Sak 34.9.21  ÅRSMØTE: Styringsdokumentet 2021/2022  Arbeidsutvalg
et 

Saksopplysning  Tilleggsforslag som kom i møtet: 
2.1 UngOrg mener:  
Oslo kommune må opprette en frivillighetsmesse for synliggjøre 
den unge frivilligheten i Oslo, i samspill med frivilligheten selv 
 
3.2 UngOrg mener:  
Oslo kommune må opprette et kompetansesenter for 
ungdomsmedvirkning. 
 
4.1 UngOrg skal: 
Opprettholde og videreutvikling veiledningskompetanse etter 
UngInfo-metoden 

Forslag til vedtak  Styret innstiller på styringsdokumentet slik det ligger vedlagt 
overfor årsmøtet.  

Vedtak  Forslag til styringsdokument 2021-2022 endres med de 
endringene som i møte. 
Styret sender saken til årsmøte med følgende forslag til vedtak: 
Styringsdokumentet for 2021-2022 vedtas.  
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Sak 35.9.21  ÅRSMØTE: Behandle eventuelle 
vedtektsendringer 

Organisasjons
utvalget 

Saksopplysning  Endringsforslag som fikk flertall i møtet: 
Det legges til beskrivende titler for hver paragraf.  
2.3 slås sammen med 2.2, og blir 2.2. Innmelding. 
5.5 slås sammen med 5.2, og blir 5.2 Styrets ansvar. 

Forslag til vedtak  Styret innstiller på vedtektsendringene slik de ligger ved ovenfor 
årsmøtet.  
Det innstilles også på at endringene under §3.3 trer i kraft med en 
gang det eventuelt vedtas.   

Vedtak  Forslag til vedtektsendringene endres med de endringene som i 
møte. 
Styret sender saken til årsmøte med følgende forslag til vedtak: 
Vedtektsendringene vedtas.  
Vedtektsendringene trer i kraft etter vedtak.  

Sak 38.9.21  ÅRSMØTE: Budsjett  Arne 

Saksopplysning   

Forslag til vedtak  Styret sender saken til årsmøte med følgende vedtak:  
Årsmøtet vedtar budsjett for 2021. 

Vedtak  Styret sender saken til årsmøte med følgende vedtak:  
Årsmøtet vedtar budsjett for 2021. 

Sak 39.9.21  Frivillighetsmeldingen 2020/2021  Arbeidsgruppe 

Saksopplysning   

Forslag til vedtak  Styret tar saken til orientering.  

Vedtak  Styret tar saken til orientering.  

Sak 42.9.20  Prioritering til søknad om driftsstøtte for 2022  Arne 

Saksopplysning  Aktuelle underpunkter for tiltak om å øke kompetanse i den 
unge frivilligheten og synliggjøringen av den: 

● Frivillighetsmesse 
● Frivillighetskonferansen UNG 
● Kommunikasjonsmidler til Frivillighetens år 2022 
● Undervisningsmateriell om demokratiet og frivilligheten 
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Forslag til vedtak  Daglig leder tar med seg innspillene til videre arbeid med søknad 
om driftsstøtte for 2020.  
Det søkes om midler til følgende tiltak: 

● Generell økning basert på pris- og lønnsvekst. 
● Utvide muligheten for ungdom å få jobbveiledning. 
● Øke kompetansen i den unge frivilligheten og synliggjøre 

av den. 
● Bedre kompetanse og verktøy for ungdomsmedvirkning i 

kommunen. 

Vedtak  Daglig leder tar med seg innspillene til videre arbeid med søknad 
om driftsstøtte for 2020.  
Det søkes om midler til følgende tiltak: 

● Generell økning basert på pris- og lønnsvekst. 
● Utvide muligheten for ungdom å få jobbveiledning. 
● Øke kompetansen i den unge frivilligheten og synliggjøre 

av den. 
● Bedre kompetanse og verktøy for ungdomsmedvirkning i 

kommunen. 

Sak 44.9.21  ÅRSMØTE: Resolusjon: Fritidsaktiviteter til 
barn og unge må styrkes 

Arne 

Saksopplysning   

Forslag til vedtak  Styret sender saken til årsmøte med følgende vedtak:  
Årsmøtet vedtar resolusjonen “Fritidsaktiviteter til barn og unge 
må styrkes”. 

Vedtak  Styret sender saken til årsmøte med følgende vedtak:  
Årsmøtet vedtar resolusjonen “Fritidsaktiviteter til barn og unge 
må styrkes”. 

Sak 46.9.21  UngOrgs kommunikasjonsstrategi  Mona 

Saksopplysning   

Forslag til vedtak  Saken tas til orientering. 

Vedtak  Saken tas til orientering. 

Sak 47.9.21  Kampanje: Ta ett år til  Mona 

Saksopplysning  Alle i styret skal: 
● Dele innlegg og følge opp kampanjen 
● Få sin medlemsorganisasjon til å være med i kampanjen 

og dele innholdet på sosiale medier (kan også være 
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sentralleddet og andre lokallag/fylkeslag) 
● Få sine fadderorganisasjoner til å være med i kampanjen 

og dele innholdet på sosiale medier 
● Delta på medlemsmøte torsdag 25. april  

Forslag til vedtak  Styret tar saken til etterretning.  

Vedtak  Styret tar saken til etterretning. 

Sak 48.9.21  ÅRSMØTE: Årsmelding 2020  Arne 

Saksopplysning   

Forslag til vedtak  Styret sender saken til årsmøte med følgende vedtak:  
Årsmøtet vedtar budsjett for 2021. 

Vedtak  Styret sender saken til årsmøte med følgende vedtak:  
Årsmøtet vedtar årsmelding for 2020. 

Sak 49.9.21  Søknad om medlemskap: Norges Unge 
Muslimer 

Mathias 

Saksopplysning   

Forslag til vedtak  Norges Unge Muslimer (NUM) innvilges medlemskap i UngOrg. 
Kopi av vedtekter må sendes til sekretariatet før innmelding kan 
iverksettes.  

Vedtak  Norges Unge Muslimer (NUM) innvilges medlemskap i UngOrg. 
Kopi av vedtekter må sendes til sekretariatet før innmelding kan 
iverksettes. 

Sak 50.9.21  ÅRSMØTE: Behandle utmeldinger  Arne 

Saksopplysning  Etter årsmøte i 2020 hadde UngOrg 58 medlemsorganisasjoner.  
 
Det er to organisasjoner som har aktivt meldt seg ut i løpet av 
arbeidsåret: 

● Big Enough Global (omgjort til aksjeselskap) 
● Oslo Fylkesmålungdomslag (nedlagt) 

 
Det er fire organisasjoner som ikke har betalt 
medlemskontingenten de siste to årene, og dermed mister 
medlemskapet sitt automatisk:  

● Blå Kors Ung Oslo 
● CISV Oslo & Akershus 
● Norsk Folkehjelp Ungdom Oslo 
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● Oslo Rød Ungdom 
 
Styret innvilget Norges Unge Muslimer medlemskap i 
organisasjonen 18.02.2021. Det betyr at det offisielle 
medlemstallet i UngOrg er 53 medlemsorganisasjoner.  

Forslag til vedtak  Styret tar saken til orientering, og sender saken til årsmøte med 
følgende vedtak: 
Årsmøte tar saken til orientering.  

Vedtak  Styret tar saken til orientering, og sender saken til årsmøte med 
følgende vedtak: 
Årsmøte tar saken til orientering.  

Sak 51.9.21  ÅRSMØTE: Instruks til valgkomiteen  Arne 

Saksopplysning   

Forslag til vedtak  Styret sender saken til årsmøte med følgende vedtak:  
Årsmøtet vedtar budsjett for 2021. 
Instruks for valgkomiteen i UngOrg vedtas.  

Vedtak  Styret sender saken til årsmøte med følgende vedtak:  
Instruks for valgkomiteen i UngOrg vedtas.  

Sak 52.9.21  Ledernettverk  Agnes 

Saksopplysning  Alle i styret sender e-post til agnes@ungorg.no med svar på 
følgende spørsmål: 

● Hva skulle til for DU meldte deg på UngOrgs 
ledernettverk? 

● Hva slags temaer tenker du at et ledernettverk bør handle 
om?  

Forslag til vedtak  Styret tar saken til orientering, og har følgende innspill: 

Vedtak  Styret tar saken til orientering og sekretariatet tar innspillene til 
etterretning.  

Sak 53.9.21  ÅRSMØTE: Revidert regnskap  Arne 

Saksopplysning   

Forslag til vedtak  Styret tar saken til orientering, og sender saken til årsmøte med 
følgende vedtak: 
Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2020. 

mailto:agnes@ungorg.no


 

 

Protokoll 9. styremøte i UngOrg 2020/2021 

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

Mathias Hofgaard Bjørgung, Nza Kuamerad, Gina Livsdatter Øverås. 

Enstemmig vedtatt.  

 
Sak 3.9.21 Orientering fra sekretariatet 

Generelt: 
● Status Covid-19: Senteret ble stengt fra 25. januar til og med 2. februar etter nasjonale tiltak 

på regionalt nivå. Kompenserte med digital veiledning. Senteret ble åpnet igjen 3. februar 
med strenge smitteverntiltak. Ellers følger strategien fra tidligere, bare med reviderte 
datoer for når en gradvis gjenåpning skal skje. Bruk og lån av møterommene følger 
smitteverntiltakene, men åpnes først opp når fritidsaktiviteter for dem under 20 år er tillatt.  

● Personal: Mathias Kristiansen har nå begynt i sin stilling som politisk rådgiver innen 
organisasjon, og har opplæring. Ikram Hammani har gått fra å ha faste lørdagsvakter til å 
være ringevikar på UngInfo. Kawtar Bougroug er nyansatte og under opplæring for å ta 
over de faste lørdagsvaktene.  

● Kontoret: Tilbakeslag fra toalettet (oversvømmelse av kloakk) har forhåpentligvis blitt flyttet. 
Melding om hendelse er sendt til forsikringsselskapet, men mangler faktura fra renhold for 
å sende skademelding. Skadeomfanget er på rundt 40-50 000 kr (håndbøker, rapporter).  

● Kommunikasjon: Det jobbes med å ferdigstille kommunikasjonsstrategi (se egen sak). I 
etterkant skal denne forankres blant ansatte og styret.  

 
UngMed: 

● Overordnet: Utarbeidet og implementert årshjul for 2021. Fastsatt dato for arrangement 
våren 2021.  

● Medlemsstrategi: 15 deltakere på kurs innen kommunikasjon 29.01.2021. Kursplanen for 
våren 2021 ligger på ungorg.no. Ferdigstiller nå kompetansebankene på ungorg.no og 
ungmed.no. 

● Kampanje “Ta ett år til”: Utarbeides nå (se egen sak). Det blir et ekstraordinært kurs om 
motivasjon i styrearbeid. Kampanjen er i uke 8 (22.-28. februar) 

● Medlemmer: Fått inn to nye søknader om innmelding (den ene er til behandling på dette 
styremøte. Den andre kommer senere, men innstillingen blir trolig å ikke innvilge 
medlemskap.  

● Ungdomshøringen: Venter fortsatt avklaring på hvordan UH 2021 skal gjennomføres og hva 
temaet blir.  

● UngOrgs aktivitetstilskudd: Endelig rapportfrist for mottattt tilbud nærmer seg sakte, men 
sikkert (10. april). UngOrg skal rapportere til Kulturetaten innen 1. juni 2021.  

● Sentralt ungdomsråd: Den formelle konstitueringen i bystyret nærmer seg, og har vært til 
behandling i Kultur- og utdanningsutvalget uten særlige bemerkninger. Retningslinjene 
tilsier at UngOrg skal fortsatt ha sekretariatsfunksjonen og det skal legges mer ressurser til 
denne koordinatorrollen..  

 
UngInfo: 

● Ikram har hatt sin siste dag som fast ansatt på helg hos oss, men fortsetter som 
tilkallingsvikar. Kawtar Bougroug er ansatt som ny veileder på helg. Hun fikk opplæring i 
uke 5 og hadde sin første lørdagsvakt 6.2.  
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Vedtak  Styret tar saken til orientering, og sender saken til årsmøte med 
følgende vedtak: 
Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2020. 

Eventuelt   

Saksopplysning   



 

 

Protokoll 9. styremøte i UngOrg 2020/2021 

● Aden startet året ved å utvikle en digital versjon av forvirrakurset, som har blitt veldig godt 
tatt i mot som et alternativ tilbud for ungdomsskole-elever som snart skal ta 
utdanningsvalg. Kurset har så langt blitt holdt for elever ved Ruseløkka, Jordal, 
Stasjonsfjellet og Bøler ungdomsskole.  

● Gaute har startet jobben ny utvidet stillingsprosent (87,33%) som ungdomsveileder etter at 
Mona sin stilling ble omdisponert, det har gått veldig greit. Gaute jobber på tvers av 
kohortene i senteret, og har nå ansvarsområdene: jobb, fritid + USE-IT Oslo i senteret, og 
generelt sentervedlikehold.  

● Januar var preget av arbeid med prosjektbeskrivelser og budsjettprioriteringer for det 
kommende året, og avdelingen hadde avdelingsseminar 21. Januar for å gjennomgå felles 
målsetninger for UngInfo-senteret og planer for kurs, sosiale medier osv. 

● UngInfo-senteret holdt stengt 25. Desember t.o.m. 2. Februar i forbindelse med 
innstramminger i Oslo kommune. De ansatte omstilte seg raskt, og håndterte forespørsler 
via sosiale medier, telefon, e-post og videoveiledninger. Vi åpnet igjen 3. Februar og holder 
fortsatt på strenge smittevernsrutiner og besøksbegrensning.  

● I Januar hadde UngInfo-senteret totalt 222 besøkende håndterte 190 henvendelser, fordelt 
på 18 åpne dager. Det er vi gitt omstendighetene fornøyde med. I tillegg håndterte vi 436(!!) 
henvendelser i andre kanaler.  
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