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Innledning

Kjære medlemsorganisasjon! Dette har vært litt av et år.  
Da jeg ble valgt som leder var vi i begynnelsen av den første 
nedstengingen. Jeg trodde på ingen måte at året skulle bli 
som det ble. Det jeg så for meg var at det skulle gå over etter 
noen uker, og at vi snart skulle gå tilbake til normalen. Jeg 
tror det er lenge siden jeg har tatt så feil. 

Til tross for at alle odds var mot oss, har vi klart utrolig mye 
dette året. Vi har vært tilpasningsdyktige, og funnet kreative 
måter å gjennomføre aktivitet, og fremdeles være et møte-
punkt. Vi har lært masse, og prøvd oss på uvante oppgaver. 
Jeg er utrolig stolt over det vi har fått til.

Selv om vi har lært mye nytt, skal jeg ikke legge skjul på at 
det har vært veldig kjipt til tider også. Jeg har hatt samtaler 
med mange av dere i løpet av vinteren, og det dere alle sier 
er at det å være frivillig handler om å møte andre mennesker, 
og å være i et fellesskap. Det har vært vanskelig nå. 

Frivilligheten og det arbeidet alle vi gjør er så ekstremt  
viktig, og betyr mer enn vi tror for flere enn vi tror. Jeg er 
veldig glad for at vi i UngOrg har fått være en støtte for alle 
dere under denne pandemien, og at vi kan være samlende  
og fungere som et talerør. Det er viktig at vi fortsetter å jobbe 
sammen, slik at vi kan skape en enda bedre ung frivillighet, 
som enda flere kan få ta del i. 

Selv om vi kanskje ikke er helt i mål enda, er jeg optimistisk 
for hva fremtiden har i vente. Jeg gleder meg veldig til å se 
hva vi får til det neste året!

På vegne av styret,

Victoria J. O. Galåen
Styreleder
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Styret

Styrets sammensetning pr 1. februar 2021: 

• Victoria Johanne Opheim Galåen, styreleder

• Ingvild Halderaker Husby, konstituert nestleder

• Adrian Tsui Gao

• Amanda Anvar

• Gina Livsdatter Øverås

• Johanne Prøis Fearnley

• Mathias Hofgaard Bjørgung

• Nza Kuamerad (SUR-representant)

• Iben Kruse Valvatne, varamedlem (SUR-representant)

Mona Sjøli og Aden Suliman Mussa har deltatt på styre- 
møtene som de ansattes tillitsvalgte. 

Remi Strand trakk seg fra sitt styreverv i oktober.
Alexander Tropé Stenhagen trakk seg fra sitt nestlederverv 
januar 2021.

Valgkomiteen:

Leder: Kristine Meek Stokke
Medlem: Kristofer Olai Ravn Stavseng
Medlem: Saida Tufa
 Varamedlem: Adrian Gran Von Hall
 Varamedlem: Emelie Kjærnli Kristiansen
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I løpet av styreperioden har vi hatt 9 styremøter, og 
behandlet 53 ulike saker. 

Vi har ønsket å være mer synlige utad, samtidig som vi har 
fortsatt å utvikle oss innad. For styret har det vært viktig at 
UngOrg er enda mer på ballen, og at vi sammen med våre 
medlemmer kan jobbe for bedre vilkår for den unge frivillig-
heten. Det har vært en ganske annerledes periode, og mye 
tid har gått til tilpasninger rundt smitteverntiltak.

For å sikre bedre kontakt og forankring mellom oss og 
medlemmene våre, har vi videreført og forbedret fadderord-
ningen. Medlemmene ble jevnt fordelt i styret, og fadderne 
skulle informere om tilbudene til og hva som skjer i UngOrg, 
samt bistå organisasjonene der de trengte det. 

Halve styret har i perioden sittet i politikkutvalget, med  
særlig ansvar for å følge med på saker av interesse for oss,  
mens resten sitter i medlemsutvalget, med særlig ansvar for 
å rekruttere og vedlikeholde medlemmene våre. Å organisere 
oss slik har vært bra, og vi håper at det blir den nye normen. 

Videre har vi latt oss inspirere av ordningen Sentralt ung-
domsråd har med hjertesaker. Det har gått ut på at personer 
i styret har fått særskilt ansvar for en sak, som man kanskje 
har et ekstra engasjement for. I perioden var hjertesakene 
16-årig stemmerett og lik behandling av politisk fravær.  
Vi tror at vi har lagt et godt grunnlag for fremtidige styrer. 

I begynnelsen av perioden planla vi å avholde et seminar 
for alle medlemsorganisasjonene våre: Ung i Oslo. Vi ønsket 
å utvikle kompetansen til alle de unge frivillige, men også 
skape en arena for nettverksbygging. Vi fikk ikke avholdt 
seminaret, men gleder oss til å arrangere Frivillighets- 
konferansen Ung neste styreperiode. 

Styrets arbeid
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I løpet av sommeren og tidlig på høsten delte UngOrg ut to 
millioner kroner i aktivitetstilskudd til organisasjoner i Oslo. 
Deler av styret satt i tildelingsutvalget her. Innsikten vi fikk i 
hva slags aktiviteter frivilligheten har, og hvordan de holder 
på med det, var utrolig fin å få. 

I oktober arrangerte vi digital BUR-samling, men de ulike 
BURene møttes og var sammen underveis. Under samlingen 
var det gode skoleringer og erfaringsutveksling, i tillegg til 
stormøtet på slutten. Det var bra å vise frem hva vi jobber 
med, og hvordan UngOrg er organisert. Styret fikk også  
til en etterlengtet og gøyal teambuilding etter samlingen.

Siste halvdel av perioden har politikkutvalget og styreleder 
skrevet Frivillighetsmeldingen 2020/2021. Det har vært et 
ganske omfattende og utrolig spennende arbeid, og mye  
tid har gått til å ha intervjuer med medlemsorganisasjoner,  
og generelt finne ut mer av hvordan det står til med den  
unge frivilligheten i Oslo. Rapporten lanseres 23. mars. Vi 
gleder oss veldig til å presentere funnene våre! 

Før jul ansatte UngOrg ny politisk rådgiver. Styreleder satt 
som styrets representant i ansettelsesutvalget. Det var lære-
rikt å få være med på denne prosessen, og vi gleder oss over 
å en ny person med oss på laget. 

Styret har fortsatt arbeidet med en styrehåndbok, som frem-
tidige styrer kan ha som inspirasjon og støtte til arbeidet  
sitt. Det blir fint å ha dette dokumentet for å sikre kontinuitet 
i arbeidet mellom styrer, og for å skape motivasjon. 

Året har vært utrolig spennende, og vi håper at vi har gjort 
noe bra med den tilliten vi fikk.
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Ansatt   Stilling    Avdeling

Arne Undheim  Daglig leder   UngOrg

Synne Amanda Salvesen Grafisk designer   UngOrg

Mona Sjøli   Kommunikasjonsrådgiver  UngOrg

Emilie Sagen Geist  Politisk rådgiver innen medvirkning UngMed

Phillip André Charles  Politisk rådgiver innen organisasjon UngMed

Agnes Nærland Viljugrein Organisasjons- og arrangementsrådgiver UngMed

Elene Karlsen Tjemsland Avdelingsleder   UngInfo

Johanna Engdaswe  Ungdomsveileder   UngInfo

Aden Mussa Suliman  Ungdomsveileder   UngInfo

Gaute Lein Ausrød  Ungdomsveileder   UngInfo

Ann Helen Evertsen  Informasjonskonsulent   UngInfo

Svetlana Jeremicc  Renholder    UngOrg

Ikram Hammani  Vikar    UngInfo

Meneeb Iqbal  Vikar    UngInfo

Linda Berstad Birkeland Vikar    UngInfo

Sekretariatet

UngOrg har et sekretariat med bred erfaring og kompetanse. 
Sekretariatet er styrets utøvende organ for gjennomføringen 
av UngOrg sine oppgaver, slik de er nedfelt i vedtekter og 
vedtatte dokumenter og strategier.

Sekretariatets sammensetning pr 01. januar 2021:

I tillegg kommer timelønnede som har bistått på Ungdoms-
høringen, Ungdommens bystyremøte, stands og kurs. 

I løpet av 2020 har også følgende personer vært ansatt 
(stilling, ansatt til): 
Rikke Runde (grafisk designer, mars 2020), Alexander 
Didriksen (vikar, august 2020), Ådne Loennechen Feiring 
(vikar, august 2020), Silje Hafredal (vikar, august 2020), 
Phillip André Charles (politisk rådgiver, januar 2021).
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Sekretariatet arbeider ut ifra styringsdokumentets  
hovedmål om å bedre barn og ungdoms situasjon, og deres 
medbestemmelse over eget liv. Arbeidet blir i praksis fordelt 
mellom to avdelinger; UngMed og UngInfo. UngInfo skal sikre 
at all ungdom i Oslo har tilgang til tilrettelagt informasjon og 
veiledning. UngMed skal bidra til sterke frivillige barne- og 
ungdomsorganisasjoner, samt reell politisk medbestemmelse 
for barn og unge.

Verdigrunnlaget som organisasjonen jobber etter er  
tilgjengelighet, tillit og aktualitet.
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Å bruke UngOrgs tjenester skal ikke være ressurskrevende.  
Vi skal være enkle å komme i kontakt med, og vi er til for  
alle. Alle våre tjenester og tilbud blir utarbeidet på barn og 
unges premisser. 

Det har vært en stor utfordring å kunne være tilgjengelig for 
tillitsvalgte, barn, ungdom, politikere og ansatte i kommunen
når man i store deler av året ikke har hattmulighet til å møtes 
fysisk. Et år med unntakstilstand, smitteverntiltak og ned-
stengning er et år hvor en paraplyorganisasjon som UngOrg 
er nødt til å vise verdien av å stå sammen om felles meninger. 
Selv om det har vært færre muligheter for frivilligheten i Oslo 
til å ha aktivitet i år, har det vært mye for oss å arbeide for. 
Gjennom året har vi vært tilgjengelige for å gi veiledning til 
organisasjoner som har opplevd koronasituasjonen som 
ekstra krevende.

Tilgjengelige lokaler til den unge frivilligheten har vært en 
stor del av det politiske arbeidet i år. Av smittevernhensyn 
har det vært enda vanskeligere for organisasjonene å få  
tilstrekkelige lokaler til aktivitet. Konkurransen har vært  
større, og skolene har vært enda vanskeligere å låne. Vi  
har gjennom hele året hatt tett dialog med politisk ledelse,  
Kulturetaten og Utdanningsetaten om dette. 

Forskriften om utlån av kommunale lokaler er under revide-
ring. Vi deltok på Kulturetatens innspillsmøte i mars, og det 
er forventet at forskriften kommer på åpen høring en gang 
på våren 2021. Meråpent-prosjektet til Oslo kommune skulle 
avsluttes innen 2020, men den oppsummerende rapporten 
er ikke gjort tilgjengelig enda. 

Siden starten av 2019 har vi hatt møterom tilgjengelig for 
utlån. Selv om dette medlemstilbudet har vært stengt i store 
deler av 2020, har vi fått hele 120 reservasjoner på kun fire 
aktive måneder. Dette viser hvor høy etterspørselen for  

Tilgjengelighet
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møtelokaler er. På grunn av ekstraordinære restriksjoner  
på antall deltakere i de ulike møterommene, har UngInfo- 
senteret vært mest brukt i år. Org-rommet er likevel det 
mest populære møterommet når det kommer til møter som 
er kombinert fysisk og digitalt. Parykk-rommet har i store 
deler av året vært stengt for å kunne brukes til kontorplasser. 
Utlån av møterom vil være tilgjengelig så fort som innendørs 
fritidsaktiviteter for barn og unge tillates igjen. 

ORG-ROMMET

Kapasitet:
Styrerom-oppsett
• Max: 14 personer
• Anbefalt: opp til 12 personer

Teknisk utstyr:
• 70´ TV
• Lydplanke

God plass til gruppearbeid. Kan 
også brukes til styrerom-oppsett.

ORG-ROMMET

Kapasitet:
Styrerom-oppsett:
• Maksimalt: 14 personer
• Anbefalt: opp til 12 personer

Klasserom-oppsett (uten bord):
• Maksimalt: 30 personer
• Anbefalt: opp til 20 personer

Klasserom-oppsett (med bord):
• Maksimalt: 18 personer
• Anbefalt: opp til 14 personer

Teknisk utstyr:
• 70´ TV
• Lydplanke

UNGINFO-SENTERET

Kapasitet:
Klasserom-oppsett (uten bord):
• Maksimalt: 45 personer
• Anbefalt: opp til 35 personer

Teknisk utstyr:
• Projektor
• Høyttalere
• 9 PC-er

God plass til gruppearbeid. Kan 
også brukes til styrerom-oppsett.

PARYKK-ROMMET

Kapasitet:
Styrerom-oppsett:
• Maksimalt: 8 personer
• Anbefalt: opp til 6 personer

Teknisk utstyr:
• Whiteboard-tavle
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UngInfo har vært tilgjengelig for digitale veiledninger under 
perioder med nedstenging og strenge smitteverntiltak.  
UngInfo har totalt fått 2379 digitale henvendelser fra unge  
i Oslo i løpet av 2020. Ved å lage mer relevant og søkemotor- 
optimalisert innhold, har vi mer en doblet besøket på  
unginfo.no, sammenlignet med 2019.

Året har vært preget av å måtte avlyse og begrense  
deltakelse. Det har naturlig nok gitt utslag på hvor mange 
ungdom som har deltatt på Ungdomshøringen og Ungdom-
mens bystyremøte. Denne begrensningen har likevel gjort  
at vi har vært nødt til å omstille oss til å inkludere flere gjen-
nom digitale verktøy, noe vi også har gjort for vårt kurstilbud.  
UngInfo opprettet og bemannet en egen chattetjeneste på  
unginfo.no i den perioden senteret var helt stengt. 
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Når barn og unge benytter seg av våre tilbud skal de oppleve 
trygghet og fortrolighet. Vi ønsker å være en aktør med solid 
kunnskap, som formidler på en måte som er tilpasset barn  
og unge.

I år har det vært særlig viktig å ha en felles stemme på vegne 
av den unge frivilligheten i Oslo. Fra april har vi hatt måned- 
lige møter og oppdatering til politisk ledelse og ansatte i 
kommunen om den unge frivilligheten sin situasjon, samt 
barn og ungdoms situasjon under koronakrisen. 

I møte med byrådsleder for kultur, idrett og frivillighet fikk  
vi gjennomslag for at det var behov for å prioritere ekstra 
midler til frivilligheten. Ikke som en krisepakke, men som en 
stimuleringspakke. På bakgrunn av dette gjennomslaget tok 
vi på oss oppdraget om å fordele de to millioner kronene vi  
hadde bedt om. Det skapte grunnlaget for UngOrgs aktvitets- 
tilskudd. Gjennom to runder fikk vi inn 78 søknader fra  
43 ulike barne- og ungdomsorganisasjoner, med en total 
søknadssum på tre millioner kroner. Vi vil fortsette å jobbe 
politisk for å få midler til et slikt tilskudd også i 2021 og  
potensielt opprette det som en fast tilskuddsordning. 

Gjennom flere år har vi opparbeidet oss et rykte som en 
seriøs aktør, med mye kunnskap og kompetanse om 
organisasjonsarbeid, ungdomsmedvirkning og ungdoms- 
informasjon. Dette har vi særlig fått brukt for i år. Vi har  
tilbudt flere digitale kurs, hvor noen av de har vært tilpasset 
utfordringer som har oppstått i forbindelse med korona- 
krisen. På ungorg.no har vi utviklet en kompetansebank om 
organisasjonsarbeid, og på ungmed.no en kompetansebank 
om medvirkningsarbeid. Selv med begrenset mulighet for  
å gjennomføre kurs på skoler i år, har vi fått hatt utdannings- 
relaterte kurs til 21 klasser. På grunn av smitteverntiltak  
måtte vi redusere antallet skoler som kunne bestille slike 
kurs, og flere står på venteliste inn mot 2021. 

Tillit
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ORG-ROMMET

Kapasitet:
Styrerom-oppsett
• Max: 14 personer
• Anbefalt: opp til 12 personer

Teknisk utstyr:
• 70´ TV
• Lydplanke

God plass til gruppearbeid. Kan 
også brukes til styrerom-oppsett.

GODT STYREARBEID

Godt styrearbeid: styrk samholdet og samarbeidet

Få inspirasjon til godt samarbeid, rollefordeling og målrettet  
lagarbeid i et styre. Kurset passer for hele styret, men kan også 
tilpasses styreleder eller andre gruppeledere. 

Varighet: ca. 2,5 time.

Styrets ansvar: en veldrevet organisasjon

Få innsikt i hva slags lovpålagt ansvar styret har, og hvordan dette 
kan løses på en praktisk måte. Kurset passer for hele styret og 
ansatte som følger opp tillitsvalgte.  
Varighet: ca. 3 timer. 

Bli best i kommunikasjon

Få innføring i strategisk kommunikasjon og god informasjonsflyt 
internt i organisasjonen din. Kurset passer for hele styret, men kan 
tilpasses for dem som har et ekstra ansvar for kommunikasjon.  
Varighet: ca. 3 timer.

Få politisk gjennomslag

Lær hvordan dere kan få politisk gjennomslag, om den politiske 
situasjonen i Oslo og hvordan en politiker tenker og jobber. Kurset 
passer for hele styret. 

Varighet: ca. 2 timer.

Styret har vedtatt en egen medlemsstrategi, med blant annet 
målsetting om å kunne tilby gode og interaktive skoleringer 
som kan bestilles og tilpasses etter behov. Disse har vi nå 
utarbeidet og vil i fra våren 2021 kunne ta i mot bestillinger. 
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UngOrg skal være oppdatert på hva som skjer, alltid ha den 
mest relevante informasjonen, og gi denne kunnskapen  
videre på en tilpasset måte. Det er viktig for våre målgrupper 
at vi er synlige og oppfattes som aktuelle. 

I en tid hvor det har vært permitteringer, usikkerhet, lite 
forutsigbarhet og begrenset mulighet til å delta på fritids- 
aktiviteter, har andelen som har brukt våre tilbud økt kraftig. 

Gjennom sosiale medier når vi ut til enda flere. I starten av 
2020 hadde vi akkurat opprettet Facebook-gruppen Jobb 
for unge i Oslo, med totalt 364 medlemmer. Nå har gruppen 
over 7000 medlemmer. Det gjør at vi kan holde flere opp-
datert på aktuelle stillinger og problemstillinger knyttet til 
arbeidslivet på en mye mer effektiv måte. Det har vært en 
prioritet å være raskt ute med relevant og kvalitetssikret 
informasjon som angår ungdom. Særlig innen aktuelle  
områder som jobb, utdanning og sosiale tjenester. Informa- 
sjonen har blitt delt på UngInfos nettside og sosiale medier. 

I år er det første året på 27 år at UngInfo-senteret har vært 
stengt i en lengre periode. Selv om vi har hatt over 2000 færre 
besøkende i år, har vi hatt en økning på 1200 henvendelser. 
Dette tilsvarer en økning på over 45 %. Flere av disse hen-
vendelsene har kommet etter vi har vært mer tilgjengelig for 
digitale veiledninger gjennom nettside og sosiale medier.

Dialog og oppfølging av våre medlemsorganisasjoner er en 
av de viktigste oppgavene vi har. I 2020 startet vi opp et 
nyhetsbrev (Medlemsnytt) som sendes til våre medlemmer 
med relevant informasjon. For å supplere fadderordningen 
og Medlemsnytt, kommer vi i 2021 til å utvikle og benytte en 
egen Facebook-gruppe for våre medlemsorganisasjoner.

I et år med mye usikkerhet og ensomhet, har UngOrg sine 
tilbud aldri vært mer aktuelle.

Aktuell



16

Avdeling Hva    2020  2019

UngOrg Ny Debatt    0  8

UngOrg Kurs    7  5

UngOrg Medlemsarrangement   1  2

UngMed Deltakere Ungdomshøringen*  90  91

UngMed Deltakere Ungdommens bystyremøte 40 (dag 1), 30 (dag 2) 101 (dag 1), 94 (dag 2)

UngMed Kurs    3  7

UngMed Samling for lokale ungdomsråd  1  3

UngInfo Besøkende i senteret   3824  6206

UngInfo Veiledninger i senteret   2782  1929

UngInfo Svar på ung.no   2172  1426

UngInfo Kurs    35  56

UngInfo Deltakere på kurs   799  1293

UngInfo Stands/presentasjoner   6  38

UngInfo Antall til stede på stands/presentasjoner** 744  1884

UngInfo Samarbeidsmøter/kompetanseløft  23  34

   

* Mindre høringer på fritidsklubber og skoler, samt spørreundersøkelse  

** Kun registrert estimat på større samlinger og messer.   

Aktivitetsoversikt
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Representasjon

Utvalg og nettverk

• UngOrg er medlem av BUR-nettverket (nettverk for barne- 
og ungdomsråd i Norge). UngOrg var arrangør for Stor- 
samlingen i Oslo/digitalt 31. oktober. Styreleder Victoria  
Opheim Galåen og daglig leder Arne Undheim representerte  
UngOrg på møte i nettverket 25. november. 

• UngOrg er en del av NEMIO (Nettverket for medvirkning  
i opplæringen). Politisk rådgiver innen organisasjon Phillip 
André Charles har representert organisasjonen i nettverket. 
• UngMed er en del av Koordinatornettverk for ungdoms- 
medvirkning. Politisk rådgiver Emilie Geist har representert 
organisasjonen, og har vært medlem av arbeidsutvalget i 
nettverket.

• UngInfo er en del av Forum for ungdomsinformasjonssenter. 
Avdelingsleder Elene Karlsen Tjemsland har representert 
organisasjonen i nettverket. 

• UngInfo jobber etter prinsippene i ERYICA-charteret  
for god ungdomsinformasjon, og er medlem av ERYICA  
(gjennom Forum for ungdomsinformasjonssenter).  
Avdelingsleder Elene Karlsen Tjemsland har representert 
organisasjonen i nettverket. 

• UngInfo produserer årlig et USE-IT-kart, og er med i USE-IT 
EUROPE (europeiske USE-IT-nettverket). Det ble avholdt 
nettverksmøte 28. og 29. november. Politisk rådgiver innen 
medvirkning Emilie Geist og kommunikasjonsrådgiver Mona 
Sjøli har representert organisasjonen i nettverket. UngOrg 
ble valgt inn i styret i nettverket, og representeres av politisk 
rådgiver innen medvirkning Emilie Geist.

• UngOrg er del av Nasjonalt utvalg for utdeling av midler  
i Norge til prosjekter for Erasmus+. Det er blitt avholdt fire 
møter i utvalget i løpet av 2020. Politisk rådgiver innen  
organisasjon Phillip André Charles og daglig leder Arne 
Undheim har representert organisasjonen i utvalget. 
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• UngInfo har deltatt i informasjonsmøter mellom sentrums- 
nære tilbud for ungdom, arrangert av SaLTo-sentrum. 
Avdelingsleder Elene har representert UngInfo på møtene.

Høringer og innspillsmøter

• Politisk rådgiver innen organisasjon Phillip André Charles 
og daglig leder Arne Undheim representerte UngOrg på 
dialogmøte med Kulturetaten om støtteordninger for frivillig-
heten 13. mars. 

• Styreleder Victoria Opheim Galåen, politisk rådgiver innen 
organisasjon Phillip André Charles, organisasjonskonsulent 
Agnes Nærland Viljugrein og daglig leder Arne Undheim 
representerte UngOrg på dialogmøte med byråd for kultur, 
idrett og frivillig om koronasituasjonen 16. april. 

• Politisk rådgiver innen organisasjon Phillip André Charles 
og organisasjonskonsulent Agnes Nærland Viljugrein  
representerte UngOrg på dialogmøte med Kulturetaten  
om kommunikasjon på frivillighetsfeltet 27. april.

• Daglig leder Arne Undheim representerte UngOrg på inn-
spillsmøte om Frivillighetens år 27. april. 

• Daglig leder Arne Undheim representerte UngOrg på inn-
spillsmøte med LNU om lokaler til frivilligheten i Oslo  
7. mai. Nestleder Alexander Tropé Stenhagen representerte 
UngOrg på dialogmøte med byråd for kultur, idrett og  
frivillighet om krisemidler til frivilligheten 29. mai.

• Nestleder Alexander Tropé Stenhagen, styremedlem  
Ingvild Halderaker Husby og daglig leder Arne Undheim 
representerte UngOrg ved brukertesting av Oslo kommune 
sitt nye, digitale bookingsystem 2. september. 

• Politisk rådgiver innen organisasjon Phillip André Charles 
og daglig leder Arne Undheim representerte UngOrg på 
dialogmøte med Kulturetaten om frivillighetens tilgang til 
lokaler 10. september.

• Daglig leder Arne Undheim representerte UngOrg på  
dialogmøte om Meråpent-prosjektet 7. oktober. 
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• Politisk rådgiver innen organisasjon Phillip André Charles 
representerte UngOrg på dialogmøte om ungfritid.no  
26. mars, 4. juni, 17. september og 5. november. 

• Nestleder Alexander Tropé Stenhagen og daglig leder  
Arne Undheim representerte UngOrg på budsjettdeputasjon 
i Kultur- og utdanningsutvalget 9. november. 

• Avdelingsleder Elene Tjemsland representerte UngInfo  
på budsjett-deputasjon i Kultur- og utdanningsutvalget  
9. november. 

• Politisk rådgiver innen medvirkning Emilie Geist  
representerte UngMed på budsjett-deputasjon i Kultur-  
og utdanningsutvalget 9. november. 

• Styremedlem Ingvild Halderaker Husby og daglig leder  
Arne Undheim representerte UngOrg på dialogmøte med 
byråd for kultur, idrett og frivillighet om koronasituasjonen  
i frivillig sektor 24. november.

• Organisasjonskonsulent Agnes Nærland Viljugrein og  
daglig leder Arne Undheim representerte UngOrg på dialog- 
møte med Kulturetaten om støtteordninger for frivilligheten  
4. desember. Generell representasjon

• Daglig leder Arne Undheim representerte UngOrg på  
presentasjon av Deichman Bjørvika 2. mars. 

• Styreleder Victoria Opheim Galåen, styremedlem Ingvild 
Halderaker Husby, styremedlem Gina Livsdatter Øverås og 
styremedlem Mathias Hofgaard Bjørgung har vært medlem-
mer av fordelingsutvalget til UngOrgs aktivitetstilskudd.
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UngOrg sine medlemsorganisasjoner pr 01. januar 2021:
• ACTA Normisjon region Øst

• Arbeidernes Ungdomsfylking i Oslo

• Den Norske Turistforening Oslo Ung

• Det Norske Misjonsselskaps Barne og Ungdomsorganisasjon 

region Øst

• Elevorganisasjonen i Oslo

• Europeisk Ungdom Oslo

• Framfylkingen Oslo

• Frikirkens Barn og Unge

• Humanistisk Ungdom Oslo

• Hyperion Øst

• Internasjonal Dugnad

• JUBA - Oslo og Akershus krets

• Juvente Oslo

• KFUK-KFUM Oslo og Akershus

• Kristen Idrettskontakt Oslo

• Landsforeningen Ungdom & Fritid

• Lawan Oslo

• Lightup

• MentorUng

• Miljøagentene Oslo

• Misjonskirken UNG Oslo

• NLM Ung Region Øst

• Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening

• Norges kristelig studentforbund

• Norges Kristelige Student og Skoleungdomslag, NKSS Oslo

• Norges Unge Katolikker Distrikt Oslo

• Oslo Fremskrittspartiets Ungdom

Medlemsorganisasjoner
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• Oslo Grønn Ungdom

• Oslo krets av Norges KFUK-KFUM-speidere

• Oslo Kristelig folkepartis ungdom

• Oslo Natur og Ungdom

• Oslo Press

• Oslo Røde Kors Ungdom

• Oslo Senterungdom

• Oslo Sjakkrets ungdom

• Oslo Sosialistisk Ungdom

• Oslo Unge Høyre

• Oslo Unge Venstre

• Oslo-Akershus Søndagsskolekrets

• Oslospeiderne av Norges Speiderforbund

• Pinsemeninghetens Ungdomsutvalg i Oslo

• ROCKOSLO

• Seksualpolitisk nettverk for ungdom

• Senter for flerkulturell ungdom Oslo

• Skeiv Ungdom i Oslo og Akershus

• Spire Oslo

• Tryggere Ungdom Oslo

• Tsjetsjensk Ungdomsforening

• Ung Dialog

• Ung i Kor Oslo

• Ungdom mot EU i Oslo

• VOKS



Styrets signaturer

Victoria Johanne Opheim Galåen

Adrian Tsui Gao

Gina Livsdatter Øverås

Mathias Hofgaard Bjørgung

Ingvild Halderaker Husby

Amanda Anvar

Johanne Prøis Fearnley

Nza Kuamerad
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