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Protokoll 3. styremøte i UngOrg 2021/2022

Dato: Onsdag 19.05.2021

Tid: kl. 16:30-21:00

Sted: Zoom - se egen lenke i e-post.

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

Johanne Prøis Fearnley, Fatima Hadouchi, Axel von Zernichow Goller (Sentralt ungdomsråd), Mona

Sjøli (ansattrepresentant), Arne Undheim (daglig leder)

Forfall: Hossam Belkilani, Hana Mulalic, Gjertrud Eide Sæther, Line Kristine Løvlie Opedal

Ikke til stede:
Møteleder: Victoria Johanne Opheim Galåen

Møtet startet med presentasjon av de ansatte og deres arbeid.
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Saksliste

Faste saker

Sak 1.3.21-22 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, Johanne Prøis Fearnley, Fatima

Hadouchi, Axel von Zernichow Goller

Enstemmig vedtatt.

Sak 2.3.21-22 Godkjenning av protokoll Victoria

Saksopplysning

Forslag til vedtak Protokoll fra det 2. styremøte i UngOrg 2021/2022 godkjennes.

Vedtak Protokoll fra det 2. styremøte i UngOrg 2021/2022 godkjennes.
Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Johanne Prøis Fearnley, Fatima

Hadouchi, Axel von Zernichow Goller

Enstemmig vedtatt.

Sak 3.3.21-22 Orienteringer

Saksopplysning Sekretariatet Se eget sakspapir.

Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget har hatt flere
AU-møter. Vi har hatt litt mer
opplæring i typiske AU-oppgaver,
samt forsøkt å bli litt bedre kjent med
hverandre.
Vi har planlagt styremøtet og sett på
sakene der.
AU diskuterte også saken om
organisasjoner som har fått utbetalt
feil driftsstøtte, og ble enige om at det
er lurt at UngOrg forholder seg
passive.

Politikkutvalget Politikkutvalget har kommet i gang
og hatt et møte etter styreseminaret.
Man har laget er forslag på mandat
og satt seg mange gode mål om hva
man vil oppnå. Det er planlagt et nytt
møte i starten av juni, hvor man skal
se på hvordan vi skal nå de konkrete
målene, tidsplan og fordeling av
arbeidsoppgaver.

Organisasjonsutvalget Orgutvalget er i gang, og fastsetter
sitt forslag til mandat i sitt møte 12.
mai. Bare 3 som møtte til første møte,
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men håper på bedre oppmøte den 12.
mai når mandat skal fastsettes.

Victoria Opheim Galåen - Deltatt på leder- og ansattsamling i
BUR-nettverket
- Hatt flere AU-møter
- Vært med på møte om våre lokaler
- Hatt kontakt med
fadderorganisasjonene, og møtt Skeiv
Ungdom, Hyperion og Tryggere
Ungdom
- Hatt oppstartssamtaler med alle i
styret
- Deltatt på innspillsmøte om
hatefulle ytringer
- Forsøkt å overleve
eksamensperioden :)

Ingvild Husby Halderaker Jeg har hatt litt AU-møter, startet et
godt samarbeid med Mathias rundt
PU og hatt møte med PU. Jeg har
også jobbet med et leserinnlegg
knyttet til medlemstapet man erfarer,
og prøvd å få igang et samarbeid
med Ungdom og Fritid. Ellers går det i
masse skolearbeid Oslo KrFU, netflix,
kaffe, pepsimax og sjokolade.

Jens Kristian Øvstebø Har purret på organisasjoner som
ikke har besvart
medlemsundersøkelsen. Presentert
emg for medlemsorganisasjoner. Hatt
jevnlige møter med Agnes (ca 4 stk),
og tatt initiativ til møter i orgutvalget.

Johanne Prøis Fearnley - Jeg har hatt telefon/zoom-kontakt
med 4/6 fadderorganisasjoner
- Jeg har blitt invitert til og deltatt på
AlleMed-verksted med Ung i Kor
nasjonalt<3
- Jeg har snakket om den unge
frivilligheten i en panelsamtale i regi
av Redd Barna om hvordan inkludere
barn med nedsatt funksjonsevne på
fritiden
- Jeg har overlevd LM-sesong og
første runde med tentamener:)

Line Kristine Løvlie Opedal

Hossam Belkilani

Fatima Hadouchi - Holder på å avtale møter med
fadderorganisasjonene.
- Hatt eksamen..

Hana Mulalic

Gjertrud Eide Sæther

Axel von Zernichow Goller (SUR) - Forsøkt å ta kontakt med mine
fadderorganisasjoner
- Vestre Aker ungdomsråd hadde
besøk av stortingspresident Tone
Trøen i åpen halvtime av rådsmøte.
Snakket om både sentralt og
nasjonalt ungdomsråd.
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- Vestre aker ungdomsråd har hatt
eget møte med rådet om å arrangere
Ungdommens bydelsutvalgsmøte og
har utsatt valg av rådsmedlemmer til
etter sommeren.
- Sentral ungdomsråd har hatt møte,
og har blant annet hatt høringssaker
om «Bemanning i
skolehelsetjenesten» fra Helseetaten,
«Handlingsplan mot hatefulle
ytringer» fra Byrådsavdeling for
arbeid integrering og sosiale
tjenester, og «Elevmedvirkning i
Osloskolen» fra Byrådsavdeling for
oppvekst og kunnskap.
- Det har kommet et forslag om
etablering av et nordisk nettverk, fra
«Netværket af Ungdomsråd i
Danmark», noe SUR sa seg interessert
i (Veldig spennende!)
- SUR diskuterte hvordan man skal
fremme egne saker fra lokale
ungdomsråd til bydelsutvalget.
- SUR må velge ett nytt medlemmer
til både valg komitéen og en av
saksgruppene, der de som har disse
posisjonene følte at de ikke lenger
hadde kapasitet til å gjøre
oppgavene sine ordentlig. (Tar det
med, siden det er viktig å huske at
sånt kan skje, og det er ingen sin feil)
- Jeg gikk en fin tur, og fant en koselig
liten benkplass. Det var avslappende,
og kanskje den viktigste grunnen til
at jeg kom meg igjennom uka.

Forslag til vedtak Styret tar orienteringene til orientering.

Vedtak Styret tar orienteringene til orientering.
Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Johanne Prøis Fearnley, Fatima

Hadouchi, Axel von Zernichow Goller, Jens Kristian Øvstebø

Enstemmig vedtatt.

Sak 4.3.21-22 Terminliste Victoria

Saksopplysning Terminlisten for styreperioden 2021-2022:
● 19.05.2021, onsdag: 3. styremøte
● 14.06.2021, mandag: 4. styremøte (sommeravslutning)
● 26.08.2021, torsdag: 5. styremøte
● 22.09.2021, onsdag: 6. styremøte
● 20.10.2021, onsdag: 7. styremøte
● 13.-14.11.2021, lør-søn: 8. styremøte (styreseminar#2)
● 14.12.2021, tirsdag: 9. styremøte (juleavslutning)
● 20.01.2022, torsdag: 10. styremøte
● 17.02.2022, torsdag: 11. styremøte
● 16.03.2022, onsdag: Årsmøte
● 30.03.2022, onsdag: 1. styremøte (overlappsmøte)

Forslag til vedtak

Vedtak
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Sak 5.3.21-22 Fadderordning Victoria

Saksopplysning Hvordan få tak i organisasjoner når man ikke får kontakt med
fadderorganisasjonen:

● E-post kan være vanskelig
● Prøve direkte telefon
● Direkte Facebook-melding til organisasjon/kontaktperson
● Direkte Instagram-melding til organisasjon/kontaktperson
● Ta kontakt med sekretariatet for bistand

(organisasjon@ungorg.no)

Husk at alle e-poster som sendes ut skal ha
organisasjon@ungorg.no i blindkopi. Hvis du glemmer å gjøre
dette når du sender ut, kan du videresende e-posten i etterkant.
Når du mottar svar pr e-post videresender du dette til
organisasjon@ungorg.no.

Det er 20 medlemsorganisasjoner som har besvart på
undersøkelsen om medlemstall.

Aktuelle tema som kan orienteres om gjennom fadderordningen:
● Den store medlemsundersøkelsen blir sendt ut i starten

av juni.
● Har organisasjonen en plan for gjenåpning? Er det

ønskelig med et medlemsmøte om dette i regi av
UngOrg?

Forslag til vedtak Styret tar saken til etterretning.

Vedtak Styret tar saken til etterretning.
Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Johanne Prøis Fearnley, Fatima

Hadouchi, Axel von Zernichow Goller, Jens Kristian Øvstebø

Enstemmig vedtatt.

Løpende saker

Sak 10.3.21-22 Tiltaksplan 2019-2023 Victoria

Saksopplysning Se eget vedlegg med vurdering og arbeidsplan for perioden
2020-2021.

Forslag til vedtak Styret tar saken til etterretning.

Vedtak Styret tar saken til etterretning.
Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Johanne Prøis Fearnley, Fatima

Hadouchi, Axel von Zernichow Goller, Jens Kristian Øvstebø

Enstemmig vedtatt.

Sak 11.3.21-22 Hjertesaker Victoria

Saksopplysning De ansvarlige tar et møte for å legge en plan for arbeidet og
rekruttering av eksterne personer innen neste styremøte.

Tips:
● Se etter aktuelle personer fra dine fadderorganisasjoner.
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● Samkjør hjertesak med arbeid i ditt utvalg.
● Inkluder Victoria inn i arbeidet.

Forslag til vedtak UngOrg skal i denne styreperioden ha følgende hjertesaker:
● Deltakelse i demokratiet: XX og YY fra politikkutvalget
● Tilrettelegging for engasjement: NN og MM fra

politikkutvalget
● Gjenåpning av den unge frivilligheten: AA, BB og CC fra

organisasjonsutvalget
● Styrking av ung frivillighet: ÆÆ og ØØ fra

organisasjonsutvalget
Hver av hjertesakgruppene kan selv finne 2-3 eksterne personer
fra medlemsmassen vår til å bistå dem i arbeidet.

Vedtak UngOrg skal i denne styreperioden ha følgende hjertesaker:
● Deltakelse i demokratiet: Fatima og Axel fra

politikkutvalget
● Tilrettelegging for engasjement: Jens Kristian, X og X fra

organisasjonsutvalget
● Gjenåpning av den unge frivilligheten: Ingvild og Hossam

fra politikkutvalget
● Styrking av ung frivillighet: Johanne og X fra

organisasjonsutvalget
Hver av hjertesakgruppene kan selv finne 2-3 eksterne personer
fra medlemsmassen vår til å bistå dem i arbeidet.

Victoria supplerer resterende styremedlemmer inn i hver sin
hjertesak.

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Hadouchi, Axel von Zernichow

Goller, Jens Kristian Øvstebø

Enstemmig vedtatt.

Sak 12.3.21-22 Styreinstruksen og forretningsorden i
UngOrg

Victoria

Saksopplysning ● Ved leders lengre fravær, overtar politisk nestleder som
fungerende styreleder. Om politisk nestleder også har
lengre fravær, overtar organisatorisk nestleder. Har både
leder og nestleder konstitueres fungerende styreleder
blant et av styremedlemmene.

● Ordinære styremøter kunngjøres 3 uker i forkant. Frist for
innsending av saker og orientering er normalt 2 uker i
forkant av styremøtet. Senest syv dager før ordinære
styremøter, skal saksliste og sakspapirer sendes ut til
styremedlemmer.

Forslag til vedtak Styret vedtar Styreinstruks og forretningsorden slik den ligger
vedlagt.

Vedtak Styret vedtar styreinstruks og forretningsorden med de
endringene som kom i møtet.

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Hadouchi, Axel von Zernichow

Goller, Jens Kristian Øvstebø

Vedtatt mot en stemme.

Sak 13.3.21-22 Frivillighetskonferansen UNG Victoria
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Saksopplysning ● Positiv til helgearrangement. Blir godt kjent og får tid til et
detaljert program.

● Tema kan knyttes opp mot hjertesakene.
● Overnatting må skje på en trygg måte. Frivillig med

overnatting.
● Det er en del ansatte som benytter seg av UngOrg sitt

tilbud. Dette tilbudet har tillitsvalgte som målgruppe.
● Bør ha et trekkplaster. Programmet må kunne

markedsføres.
● Tema: samarbeid på tvers av organisasjoner.
● Finansiering: Skal i utgangspunktet ikke trenge å ta betalt.
● Rådgivning fra sekretariatet og promotering av

arrangementet.

Forslag til vedtak Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Victoria Galåen,
XX, YY og ZZ, som skal være hovedarrangører for
Frivillighetskonferansen UNG.
Hele styret skal møte opp og bidra under konferansen.
Konferansen avholdes 29.-31. oktober.

Vedtak Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Victoria, Johanne,
Ingvild og Fatima, som skal være hovedarrangører for
Frivillighetskonferansen UNG.
Hele styret skal møte opp og bidra under konferansen.
Konferansen avholdes 29.-31. oktober.

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Hadouchi, Axel von Zernichow

Goller, Jens Kristian Øvstebø

Enstemmig vedtatt.

Sak 14.3.21-22 Mandater til utvalg Arbeidsutvalget

Saksopplysning Se egne vedlegg til saken.

Forslag til vedtak Mandatene for organisasjons- og politikkutvalget vedtas.

Vedtak Mandatet til politikkutvalget vedtas.
Mandatet til organisasjonsutvalget vedtas.

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Johanne Prøis Fearnley, Fatima

Hadouchi, Axel von Zernichow Goller, Jens Kristian Øvstebø

Enstemmig vedtatt.

Eventuelt

Saksopplysning

P-saker

P-Sak 1.3.21-22 Arbeidsutvalget

Saksopplysning

Forslag til vedtak

Vedtak Se egen p-sak protokoll.
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Sak 3.3.21-22 Orientering fra sekretariatet

Generelt:
● Status pandemi: Fra og med 6. mai ble det innført lettelser i den interne strategien for

arbeid under koronasituasjonen. Dette innebærer blant annet muligheten til å åpne
senteret igjen og dele ansatte inn i kohorter. Mulighet for å gjennomføre digitale møter
med opp til 5 til stede (eventuell teknisk personell kommer utenom).

● Lokaler: Hatt møte med utleier som har informert om oppsigelse av leieavtale for ekstra
lokaler. Hatt innspillsmøte for å revidere samledokumentet for hva som er absolutt behov.

● Styringsdokumentet: Utarbeidelse av forslag til arbeidsdokument som skal behandles på
ansattseminar.

● Ansattseminar: Gjennomføres 20.-21. mai. Dag 1 blir fysisk, delt inn i avdelinger. Dag 2 blir
digital. Programmet innebærer ferdigstilling av arbeidsdokumentet, kompetanseprofiler,
UngOrg 2017-2021, og UngOrg 2024 (40-års jubileet).

● Medarbeidersamtaler: Skal gjennomføres med nærmeste leder i løpet av mai (planlagt til
den siste uken).

● Personal: Ansettelse av sommervikar på UngInfo er i gang. Utlysning av fagleder for UngInfo
har søknadsfrist 23. mai. Hatt én langtidssykemeldt i perioden.

● Økonomi: Budsjett er tatt inn i rapporteringssystemet. Søkt og fått innvilget kompensasjon
for merkostnader i forbindelse med pandemien på 75.000 kr.

UngMed:
● Medlemstilbud: Arrangert digitalt seminar om styreansvar. Skal ha webinar om politisk

arbeid. Utarbeidet medlemsundersøkelse, og sendt ut undersøkelse om medlemstall.
Oppdatert smittevernveileder fortløpende. Sluttrapportering for UngOrgs aktivitetstilskudd.

● Ungdomshøringen: Gjennomført høringene. Skal utarbeide rapport og begynne
planlegging av lansering i september.

● Ungdommens bystyremøte: Avtalt dato for arrangementet.
● SUR: Digital møtevirksomhet. Etterarbeid etter lovfestingen.
● Kommunikasjon: Oppdatering av layout og innhold på ungorg.no og ungmed.no.

UngInfo:
● Overordnet: God økning av henvendelser (digitalt) opp mot søknadsfrist for høyere

utdanning. Stabilisert seg på et litt lavere nivå i etterkant.
● Senteret åpnet opp igjen fra 10. mai med strenge smitteverntiltak. Gradvis skifte fra digitale

veiledninger til veiledninger i senteret.
● Jobbsøkerkurs: Tilbudt individuelle, digitale jobbsøkerkurs som et alternativ til vanlige

jobbsøkerkurs.
● Ung.no: Ny avtale for besvarelse av spørsmål, inkl. en liten prisøkning på 10 kr/timen.
● USE-IT Oslo: Skrevet innhold i kartet og er nå i grafisk produksjon. Sendes til trykk i løpet av

de neste ukene. Lansering i midten av juni.
● Sosiale medier: Testing og måling av resultat på innholdsproduksjonen (AB-testing).
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