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Dato: Onsdag 24.03.2021

Tid: kl. 19:00-20:15

Sted: Zoom

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Jens Kristian Øvstebø,

Johanne Prøis Fearnley, Hossam Belkilani, Fatima Hadouchi, Hana Mulalic, Gjertrud Eide Sæther,

Axel von Zernichow Goller (Sentralt ungdomsråd), Mona Sjøli (ansattrepresentant), Arne Undheim

(daglig leder)

Møteleder: Victoria Johanne Opheim Galåen

Forfall:
Ikke til stede: Line Kristine Løvlie Opedal
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Saksliste

Faste saker

Sak 1.1.21-22 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.
Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Jens Kristian Øvstebø, Johanne Prøis

Fearnley, Hossam Belkilani, Fatima Hadouchi, Hana Mulalic, Gjertrud Eide Sæther, Axel von Zernichow Goller

Enstemmig vedtatt.

Sak 2.1.21-22 Godkjenning av protokoll Victoria

Saksopplysning Godkjenning av siste protokoll fra forrige styreperiode.
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Forslag til vedtak Protokoll fra det 9. styremøte i UngOrg 2020/2021 godkjennes.

Vedtak Protokoll fra det 9. styremøte i UngOrg 2020/2021 godkjennes.
Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Jens Kristian Øvstebø, Johanne Prøis

Fearnley, Hossam Belkilani, Fatima Hadouchi, Hana Mulalic, Gjertrud Eide Sæther, Axel von Zernichow Goller

Enstemmig vedtatt.

Sak 3.1.21-22 Orienteringer

Saksopplysning Sekretariatet Se eget sakspapir.

Arbeidsutvalget Hadde første møte i dag 24.03.2021.
Hadde forventningsavklaring og
plana utvalgsarbeidet.

Politikkutvalget

Organisasjonsutvalget

Victoria Opheim Galåen

Ingvild Husby Halderaker

Jens Kristian Øvstebø

Johanne Prøis Fearnley

Line Kristine Løvlie Opedal

Hossam Belkilani

Fatima Hadouchi

Hana Mulalic

Gjertrud Eide Sæther

Axel von Zernichow Goller (SUR)

Forslag til vedtak Styret tar orienteringen til orientering.

Vedtak Styret tar orienteringen til orientering.
Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Jens Kristian Øvstebø, Johanne Prøis

Fearnley, Hossam Belkilani, Fatima Hadouchi, Hana Mulalic, Gjertrud Eide Sæther, Axel von Zernichow Goller

Enstemmig vedtatt.

Sak 4.1.21-22 Terminliste Victoria

Saksopplysning Vedtatt og gjeldende terminliste:
● 1. styremøte/overlappsmøte onsdag 24.03.2021
● 2. styremøte/styreseminar #1 lørdag 10.04 - søndag

11.04.2021

Aktuelle datoer fremover:
● 23.03.2021: Rapportlansering Osloungdommens

frivillighetsmelding
● 24.03.2021: 1. styremøte/overlappsmøte
● 10.-11.04.2021: Styreseminar #1
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● 13.04.2021: Nettverksmøte for ledere #1
● 15.04.2021: Medlemskurs: En veldrevet organisasjon
● 20.05.2021: Medlemskurs: Få politisk gjennomslag i Oslo
● 25.05.2021: Nettverksmøte for ledere #2
● 16.06.2021: Kursholderkurs

Forslag til vedtak

Vedtak

Sak 5.1.21-22 Fadderordning Victoria

Saksopplysning Styret fordeler organisasjoner til fadderordningen på
styreseminaret, med et utgangspunkt som er laget av Victoria.

Skjema for logg av kontakt og oppsummering av
fadderordningen fra forrige styreperiode blir gjennomgått på
styreseminaret.

Forslag til vedtak Styret tar saken til etterretning.

Vedtak Styret tar saken til etterretning.
Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Jens Kristian Øvstebø, Johanne Prøis

Fearnley, Hossam Belkilani, Fatima Hadouchi, Hana Mulalic, Gjertrud Eide Sæther, Axel von Zernichow Goller

Enstemmig vedtatt.

Løpende saker

Sak 6.1.21-22 Forventningsavklaring Victoria

Saksopplysning ● Alex:
○ Tar ansvar og følger det opp
○ Tar initiativ
○ Hjelper hverandre
○ Gøy
○ Konstruktivt
○ Ikke være “den yngste”

● Fatima:
○ Gjør en faktisk forskjell for andre
○ Hjelper hverandre
○ Gjertrud:
○ Følger opp det man tar på seg
○ Gir hverandre hjelp og råd
○ Lære om den unge frivilligheten og mangfoldet

● Hana:
○ Si nei til ting man ikke har kapasitet til
○ Ha et bærekraftig engasjement
○ God kommunikasjon
○ Bra samarbeidsmiljø
○ Ha det sosialt sammen
○ Lære mye
○ Informasjon kommer konkret og på riktig tid
○ Få spillerom
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○ Aktiv oppfølging
● Ingvild:

○ Være motivert
○ Prioritere
○ Si ifra i god tid
○ Ikke ha en skummel utstråling
○ Skryte av hverandre
○ Ha god dialog om kapasitet
○ Følge opp styremedlemmer
○ Være støttespiller for styremedlemmer

● Jens Kristian:
○ Følge opp arbeidet
○ Ikke være “den eldste”
○ Være til stede for andre
○ Gjøre ting i riktig tid
○ Ha god kommunikasjon
○ Være tilgjengelig (“ikke ghoste”)
○ Aktiv og deltakende

● Johanne:
○ Være ærlig på egne ressurser
○ Ha innsikt i hverandres arbeid
○ Gi andre skryt for arbeidet som andre gjør
○ Fellesmål om å få løfte UngOrg
○ Ha respekt for hverandre
○ Greit å gjøre feil
○ Representasjon
○ Legge et godt grunnarbeid til å bygge

engasjementet for UngOrg-arbeidet
● Hossam:

○ Gjør arbeidet
○ Ærlige med hverandre
○ Forståelse for hverandre
○ Være trygge på hverandre
○ Gjennomfører planene våre
○ Utfordrer
○ Styreleder pusher og utfordrer

● Victoria:
○ Se individene
○ Gjør det vi skal
○ Prøver så godt man kan
○ Være uenige i starten, og så bli enige
○ Være enda mer synligge
○ Ha en god struktur

● Mona:
○ God representant fra de ansatte
○ Godt samarbeid i styret og med sekretariatet

● Arne:
○ Holde dere orientert og være aktiv rådgiver
○ Si mine synspunkt
○ Styret tar tilliten på alvor
○ Gjør arbeidet som trengs for å løfte den unge

frivilligheten
○ Styreleder følger opp tillitsvalgte og sørger for at

styret gjør de de må og vil

Forslag til vedtak Vi forventer at
● vi gjør det vi tar på oss
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● vi hjelper hverandre der det trengs
● vi tar initiativ og bidrar
● vi er åpne for innspill og synspunkter
● vi er åpne om kapasitet, og sier i fra før det er for sent
● vi samarbeider godt og ser hverandre
● vi har det fint sammen

Vedtak Vi forventer at
● vi gjør det vi tar på oss
● vi hjelper hverandre der det trengs
● vi tar initiativ og bidrar
● vi er åpne for innspill og synspunkter
● vi er åpne om kapasitet, og sier ifra før det er for sent
● vi samarbeider godt og ser hverandre
● vi har det fint sammen

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Jens Kristian Øvstebø, Johanne Prøis

Fearnley, Hossam Belkilani, Fatima Hadouchi, Hana Mulalic, Gjertrud Eide Sæther, Axel von Zernichow Goller

Enstemmig vedtatt.

Sak 7.1.21-22 Konstituering Victoria

Saksopplysning UngOrg har også en plass i valgkomiteen til Ungdommens
bystyremøte. Konstituering av dette vervet tas på et senere
styremøte.

Line gir beskjed til Victoria hvilket utvalg hun vil sitte i.

Forslag til vedtak Politikkutvalget blir bestående av følgende medlemmer:
● Ingvild Husby Halderaker (leder)
●
●
●
● Politisk rådgiver innen organisasjon (utvalgssekretær)

Organisasjonsutvalget blir bestående av følgende medlemmer:
● Jens Kristian Øvstebø (leder)
●
●
●
● Organisasjonskonsulent (utvalgssekretær)

Vedtak Politikkutvalget blir bestående av følgende medlemmer:
● Ingvild Husby Halderaker (leder)
● Hossam Belkilani
● Axel von Zernichow Goller
● Fatima Hadouchi
● Politisk rådgiver innen organisasjon (utvalgssekretær)

Organisasjonsutvalget blir bestående av følgende medlemmer:
● Jens Kristian Øvstebø (leder)
● Johanne Prøis Fearnley
● Gjertrud Eide Sæther
● Hana Mulalic
● Organisasjonskonsulent (utvalgssekretær)

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Jens Kristian Øvstebø, Johanne Prøis

Fearnley, Hossam Belkilani, Fatima Hadouchi, Hana Mulalic, Gjertrud Eide Sæther, Axel von Zernichow Goller
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Enstemmig vedtatt.

Sak 8.1.21-22 Evaluering av årsmøte 2021 Victoria

Saksopplysning ● Vellykket, digitalt årsmøte.
● Effektiv og god saksbehandling.
● Bra arbeidsfordeling i styret i diskusjoner og saksframlegg.
● Godt forarbeid av sekretariatet.
● Bra med gruppediskusjoner, kunne gjerne hatt mer av

dette/mer tid.
● Bra at enkelte tar ordet ofte, men hadde vært fint å ha

flere på talerlisten.
● Sørge for gode oppsummering når det er mange

endringer.
● Kan vurdere å ha flere tiltak for å få større/bedre

diskusjoner:
○ Ha et forberedende møte
○ Diskusjonspunkter i sakspapirene
○ Ha en “tulle debatt” i starten av møte

Ting å ta med seg inn i styreperiode:
● Ønske om flere møteplasser på tvers av organisasjoner
● Lokaler til frivilligheten, spesielt under og i etterkant av

pandemien er viktig
● Steder for erfaringsutveksling på tvers og

nettverksbygging

Forslag til vedtak Styret tar saken til etterretning.

Vedtak Styret tar saken til etterretning.
Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Jens Kristian Øvstebø, Johanne Prøis

Fearnley, Hossam Belkilani, Fatima Hadouchi, Hana Mulalic, Gjertrud Eide Sæther, Axel von Zernichow Goller

Enstemmig vedtatt.

Sak 9.1.21-22 Søknad om medlemskap: Oslo Rød Ungdom Victoria

Saksopplysning ● Må bruke fadderordningen godt til å følge opp at
medlemskontingenten blir betalt.

● Styret mener vi må se på alternative måter å sende
ut/medlemmene betaler kontingenten på. Dette kan f.eks.
være EHF-faktura.

Forslag til vedtak Oslo Rød Ungdom innvilges medlemskap i UngOrg

Vedtak Oslo Rød Ungdom innvilges medlemskap i UngOrg

Eventuelt

Saksopplysning Kommunikasjon:
● Vi tar formell og viktig informasjon pr e-post.
● Det opprettes en Messenger-gruppe for styret.

P-saker

P-Sak 1.1.21-22 Arne
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Saksopplysning

Forslag til vedtak

Vedtak Vedtak fra P-saker blir lagret i en egen, lukket protokoll.

Sak 3.1.21-22 Orientering fra sekretariatet

Generelt:
● Status pandemi: Det ble iverksatt strenge smitteverntiltak 10. mars, som fortsatt er

gjeldende. Tiltakene vil bli stående frem til og med 11. april. Tiltakene er som følger: Stengt
UngInfo-senter, hjemmekontor så langt det er praktisk mulig, kun mulighet med digitale
arrangementer og møter, alle ansatte skal minimum holde to meters avstand til hverandre.

● Kommunikasjonsstrategien er ferdigstilt og Mona (kommunikasjonsrådgiver) har begynt
arbeidet med å forankre denne.

● Ledelsen i sekretariatet har hatt kvartalsplanlegging og sett på hva som skal skje i perioden
april-juni. Se egen e-post som styret har fått kopi til.

UngMed:
● Gjennomførte kampanjen “Ta ett år til”. 11 medlemsorganisasjoner som delte budskapet.
● Arrangerte medlemsmøte om motivasjon og digitalt styrearbeid.
● Arrangerte kurset “Inkluderende organisasjon” med ALLEMED som kursholder. Tre

deltakere.
● Jobber med Ungdomshøringen 2021 “Ungdom om voksne”. Det kommer til å bli

gjennomført digitale innspillsmøter.
● Retningslinjene for Sentralt ungdomsråd i Oslo er vedtatt i bystyret, og UngOrg skal fortsatt

ha sekretariatet. Det er en del formaliteter og forpliktelser som kommer med dette som skal
avklares i løpet av våren.

● Hatt dialog med ORIGO-digi om samspill mellom frivilligheten og kommunen, med spesielt
fokus på utlån av lokaler.

UngInfo:
● Stengt senter erstattes med digitale veiledninger (telefon, sosiale medier og e-post).
● Erstatter jobbsøkerkurs med egne digitale veiledninger og oppfølginger.
● Utarbeidet veileder for informasjonsformidling til unge under en pandemi som sendes til

Oslo kommune.
● Jobber med å definere UngInfo-metoden.
● Har gitt innspill til Kunnskapsprogrammet for Covid-19 hos Folkehelseinstituttet.
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