
Protokoll
6. styremøte i UngOrg 2021/2022



Protokoll 6. styremøte i UngOrg 2021/2022

Dato: Onsdag 22.09.2021

Tid: kl. 16:30-19:25

Sted: Møllergata 3d, org-rommet

Innkalt: Victoria Johanne Opheim Galåen, Johanne Prøis Fearnley, Ingvild Husby Halderaker,

Hossam Belkilani, Fatima Hadouchi, Gjertrud Eide Sæther (16:30-18:10), Axel von Zernichow Goller

(Sentralt ungdomsråd), Mona Sjøli (ansattrepresentant), Arne Undheim (daglig leder), Mathias

Kristiansen (politisk rådgiver)

Forfall:

Møteleder: Victoria Johanne Opheim Galåen

Innhold

Saksliste 1
Faste saker 1

Godkjenning av innkalling og saksliste 1
Godkjenning av protokoll 1
Orienteringer 2
Terminliste 4
Fadderordning 4

Løpende saker 5
Nasjonalt ungdomsråd 5
Søknad om medlemskap: Sakeena 5
Osloungdommens frivillighetsmelding 2021 5
Halvårsevaluering av styreperioden 6
Hjertesaker 8

Sak 3.6.21-22 Orientering fra sekretariatet 8

Saksliste

Faste saker

Sak 1.6.21-22 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, Johanne Prøis Fearnley, Ingvild Husby Halderaker, Hossam

Belkilani, Fatima Hadouchi, Gjertrud Eide Sæther, Axel von Zernichow Goller

Sak 2.6.21-22 Godkjenning av protokoll Victoria

Saksopplysning
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Forslag til vedtak Protokoll fra det 5. styremøte i UngOrg 2021/2022 godkjennes.

Vedtak Protokoll fra det 5. styremøte i UngOrg 2021/2022 godkjennes.

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

Belkilani, Fatima Hadouchi, Gjertrud Eide Sæther, Axel von Zernichow Goller

Sak 3.6.21-22 Orienteringer

Saksopplysning Sekretariatet Se eget sakspapir.

Arbeidsutvalget - Ingvild og Victoria har deltatt på
møte med Omar
- Victoria og Johanne har hatt en
samtale om organisasjonsutvalget og
oppgavene der
- AU har hatt sitt første møte med
denne sammensetningen, og snakket
om arbeidet videre i løpet av
perioden. Vi feiret også bursdagen til
Johanne!
- Planlagt videre på en
strategisamling, og skal møtes 29.
september for å tenke langsiktig om
organisasjonen

Politikkutvalget Grunnet travle hverdager med all
oppstart, valgkamp og karantene har
vi ikke møtes enda. Møtedato ble
utsatt, men det blir avholdt møte på
kontoret i løpet av uke 37. Her skal vi
snakke mer om planene fremover og
hva vi tenker. Supplerer gjerne mer
her på styremøte siden møte i
utvalget da er avholdt.

Organisasjonsutvalget

Victoria Opheim Galåen - Hatt to møter i arbeidsgruppen for
lokaler: vi har sett videre på hvilke
ønsker og behov vi har for nye lokaler,
og muligheten for å gjennomføre et
medvirkningsprosjekt, planlagt å
kontakte megler, og hatt dialog med
aktuelle aktører vi kan samlokalisere
oss med
- Hatt møte i byaksjonskomiteen for
TV-aksjonen i Oslo: spilte inn et forslag
om å gjennomføre en
SoMe-kampanje, og ble invitert til å
leke i Bjørvika
- Hatt møte med Omar, byråd for
kultur, idrett og frivillighet: vi trakk
særlig frem det at vi må finne nye
lokaler, at vi ønsker oss økt driftsstøtte
til Frivillighetens år 2022, og at vi
ønsker å ha mer faste kontaktmøter
(noe Omar også var positiv til)
- Hatt møte i juryen for Oslo
kommunes frivillighetspris, og
bestemt finalister og vinner av prisen.
Finalistene blir avslørt om ikke så
lenge, også blir vinneren presentert
på Oslo kommunes
Frivillighetskonferanse.
- Planlagt videre og gjennomført
valgkampanjen vår: sendt ut plakater
til alle videregående skoler i Oslo
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(både fysisk og digitalt), samt hengt
opp på diverse andre relevante
steder, og sponsa og delt videoene på
sosiale medier
- Hatt møte i Sparebankstiftelsen DnB
sitt ungdomspanel: vi har fått gitt
tilbakemeldinger på 19 innkomne
søknader, og noen av oss ble invitert
til å delta på et møte med
Generalforsamlingen for å fortelle om
arbeidet, og reell medvirkning for
unge
- Ellers: forsøkt å få timeplanen til å
gå opp, og stemt for første gang!

Ingvild Husby Halderaker Jeg har drevet masse valgkamp, vært
hovedansvarlig for Oslo KrFU sin
skolevalgkamp og er offisielt super
sliten.
Jeg har vært med på AU møte og
møte med byråd for kultur og
frivillighet, Omar. Nyttig møte for alle
parter.
Ellers skal jeg snart begynne i ny jobb
som politisk rådgiver i IOGT, og ser
frem til mer tid til UNGorg da valget
er over.

Johanne Prøis Fearnley - Skrevet og holdt skolering for Oslo
Røde Kors Ungdom om rekruttering
- Drøftet felles problemstillinger for
fritidsklubber og
ungdomsorganisasjoner med leder i
Ungdom og Fritid
- Deltatt på LNU-kurs om
medlemspleie i gjenåpningen
- Deltatt på AU-møter

Hossam Belkilani

Fatima Hadouchi - Har startet opp arbeidet med
fadderorganisasjonene igjen
- Skal kontakte organisasjonene snart
om frivillighetskonferansen
- Snart PU-møte! ❤
- Stress
- Sikkert glemt noe
- Jeg husket å sende orientering
denne gangen (selv om jeg sikkert
har glemt å orientere om noe - gir
oppdatert orientering under møtet)

Gjertrud Eide Sæther

Axel von Zernichow Goller (SUR) Fulført førsteutkastet for håndbok til
SUR.
Hatt ordinært (fysisk) SUR møte.
Deltatt i arbeidet for UngOrgs
«Deltagelse i demokratiet» kampanje.
Hatt varierende grad av suksess i
oppfølging av fadderorganisasjonene.
(Har ikke skjedd innen jeg skriver
orienteringen, men skal i teorien ha
hatt første SUR møte på rådhuset på
LENGE)
(Endelig) fått vaksine.
Nytt livet på Katta!
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Forslag til vedtak Styret tar orienteringene til orientering.

Vedtak Styret tar orienteringene til orientering.

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

Belkilani, Fatima Hadouchi, Gjertrud Eide Sæther, Axel von Zernichow Goller

Sak 4.6.21-22 Terminliste Victoria

Saksopplysning Terminlisten for styreperioden 2021-2022:
● 22.09.2021, onsdag: 6. styremøte (sosialt etter møtet)
● 22.-24.10.2021: BUR-storsamling (Tønsberg)
● 24.10.2021, søndag: 7. styremøte (Tønsberg)
● 29.-31.10.2021: UngOrgs Frivillighetskonferansen UNG
● 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

Sak 5.6.21-22 Fadderordning Victoria

Saksopplysning Se eget skjema for kontaktinformasjon og oppsummeringer til
fadderordningen.

Sekretariatet følger opp med å oppdatere kontaktinformasjon i
fadderskjemaet.
Hvis du har ny kontaktinformasjon eller kontaktperson, sendes
dette til organisasjon@ungorg.no, slik at sekretariatet oppdaterer
kontaktlistene. Du trenger ikke oppdatere selv.

Aktuelle tema som kan orienteres om gjennom fadderordningen:
● Husk å legge organisasjon@ungorg.no i BLINDKOPI når

du sender ut e-post til dine fadderorganisasjoner.
● Få tillitsvalgte og medlemmer av fadderorganisasjonen til

å melde seg på Frivillighetskonferanse UNG. Lenke til
informasjon. Lenke til påmelding.

● Minne om å svare på medlemsundersøkelsen (se
fadder-skjema for hvilke organisasjoner som har svart)

● Sørge for at sine fadderorganisasjoner er representert i
medlemsgruppen på Facebook.

● Det er pr dags dato 41 medlemsorganisasjoner som har
betalt kontingenten. Husk å minne dem om å betale
kontingent. Se fadderskjema om dine
fadderorganisasjoner har betalt.

● Ungdommens bystyremøte er 26. og 28. oktober 2021.
Organisasjoner kan sende inntil 2 representanter mellom
13 og 19 år, dersom de er medlem i UngOrg, eller får
driftsstøtte av Oslo kommune. Påmeldingsfrist er 19.
oktober. Alle medlemsorganisasjoner har fått egen e-post
om dette.
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Forslag til vedtak Styret tar saken til etterretning.

Vedtak Styret tar saken til etterretning.

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

Belkilani, Fatima Hadouchi, Gjertrud Eide Sæther, Axel von Zernichow Goller

Løpende saker

Sak 22.6.21-22 Nasjonalt ungdomsråd Emilie

Saksopplysning Styret diskuterte at det måtte være mulig for all ungdom å delta,
uavhengig av hvor i landet de bor. Det bør varierer hvor møtene
er fysisk, slik at ikke de samme får lengst reisevei - samt at
medvirkningsorganet får sett mer av Norge. Eventuelt supplere
med digitale møter.

Styret vurderer det som lurt å organisere seg som et nasjonalt
ungdomsråd, for å sikre god representasjon, kontinuitet og kunne
behandle de sakene man selv ønsker.

Styret vurderte barne- og ungdomsorganisasjonenes rolle i et
slikt medvirkningsorgan. LNU har en nasjonal rolle på vegne av
sine medlemmer, men ikke alle organisasjoner har mulighet til å
bli medlem hos dem. Styret mener det er viktig at barne- og
ungdomsorganisasjonene blir hørt og involvert da de
representerer mange barn og unges interesser. Likevel er det ikke
ønskelig med representanter som er direkte valgt inn fra
organisasjoner. Disse kan velges inn på lokalt nivå, og dermed bli
valgt inn i et nasjonalt ungdomsråd.

Forslag til vedtak UngOrg støtter opprettelsen av et nasjonalt medvirkningsorgan
for ungdom, og gir følgende innspill til arbeidsgruppen:

●

Vedtak UngOrg støtter opprettelsen av et nasjonalt medvirkningsorgan
for ungdom, og gir følgende innspill til arbeidsgruppen:

● Det bør være opprettes som et nasjonalt ungdomsråd.
● Ungdom skal kunne delta fra hele landet.
● Barne- og ungdomsorganisasjoner skal bli hørt, men ikke

være en del av rådets sammensetning.

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

Belkilani, Fatima Hadouchi, Gjertrud Eide Sæther, Axel von Zernichow Goller

Sak 23.6.21-22 Søknad om medlemskap: Sakeena Mathias

Saksopplysning Se eget sakspapir til saken.

Forslag til vedtak Sakeena innvilges medlemskap i UngOrg.

Vedtak Sakeena innvilges medlemskap i UngOrg.

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

Belkilani, Fatima Hadouchi, Gjertrud Eide Sæther, Axel von Zernichow Goller

Sak 24.6.21-22 Osloungdommens frivillighetsmelding
2021

Victoria
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Saksopplysning Arbeidet må starte nå for å kunne levere tekst til grafisk
produksjon i løpet av desember.

Forslag til vedtak Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Victoria Galåen, XX
og YY som skal jobbe med Frivillighetsmeldingen 2022.

Vedtak Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Victoria Galåen,
Fatima Hadouchi og Ingvild Husby Halderaker som skal jobbe
med Frivillighetsmeldingen 2022.

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

Belkilani, Fatima Hadouchi, Gjertrud Eide Sæther, Axel von Zernichow Goller

Sak 25.6.21-22 Halvårsevaluering av styreperioden Victoria

Saksopplysning ● Ble raskt kjent med hverandre, slik at man kan gi og ta i
mot tilbakemeldinger.

● Stor respekt for hverandres tid.
● Fin balanse mellom å gjøre ar
● Mange i styret som har et stort nettverk og mange

ressurser. Bruker de ressursene man har.
● Motiverte styremedlemmer. Alle har tatt på seg flere

arbeidsoppgaver etter at styret ble mindre.
● Tydelig og god styreleder.

● Har fått sakspapirene på forhånd, får mulighetene til å
forberede seg og bruke tid på dette i forkant.

● Tydelig møteleder som er rettferdig med å gi ordet, og at
alle får sagt sitt.

● Diskusjonene i styret fungerer fint.
● AU har en ekstra fordel da man forbereder seg litt

gjennom AU-møtene.
● Ikke alltid man får forberedt seg like mye som man ønsket.
● Mange av sakene kan komme litt brått på. Kunne det være

aktuelt å få fortløpende informasjon om hva som skjer dag
til dag.

● Viktig å gi tydelig beskjed om hva av informasjon som er
faktisk.

● Hadde vært positivt å få oppdateringer for hva som skjer i
AU. Kunne vært aktuelt å sende ut referater fra
AU-møtene.

● Facebook-chat hvor AU orienterer om sitt arbeid.
● Alle bør ha tilgang til informasjonen.
● Kunne inkludert en egen AU-spalte i fredagsinfo.
● Kan være positivt å få mer innsikt i sekretariatsarbeid.
● Kan bruke Facebook-chatten til å legge ut bilde at man

har gjort noe.
● Hvis man vet på forhånd at man skal møte noen; si ifra og

spør om man har innspill til møtet/aktiviteten.
● Ønsker ikke ha seriøs informasjon på Messenger. Det

forsvinner fort.
● Kort og hyggelig informasjon på Messenger. Eventuelle

påminnelser.
● Synliggjøring av styremedlemmenes arbeid overfor

hverandre passer bedre inn i Messenger, kort
oppdateringer.

● Det blir fort veldig mange grupper-chatter.
● Vi kan prøve å lage til en snapchat-gruppe.
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● Usikker på hva arbeidet vi gjør som er definert som viktig.
● Skryte hverandre.
● Gi og få variert oppgaver. Få oppdrag som styremedlem i

UngOrg.
● Arbeidet i organisasjonen er viktig, men ikke nødvendigvis

alt styrearbeidet.
● Vanskelig å vite hva som faktisk er viktig.
● Skulle gjerne følt at man gjør litt mer viktigere ting. Bruker

mye tid på struktur og organisering. Fremover å bruke
energi og tid på selve arbeidet og målene.

● Kan ikke ha møte for å ha møter. Da mister man energi.
Må ha fremgang i arbeidet.

● Positivt at man er godt organisert, men må ikke
organisere oss i hjel.

● Usikker på om det arbeidet man selv gjør faktisk har en
betydning. Vil gjerne ha bedre forståelse for hvorfor man
gjør det man gjør - og hva slags resultat dette arbeidet gir.

● Kan potensielt løses med oppdateringer. Synliggjøre
arbeidets verdi.

● Mangler kompetanse på økonomi. Trenger nødvendig
ikke mer skolering. Kommer nok alltid til å slite med det.

● Økonomiske og tekniske spørsmål er vanskelig.
● Manglet kompetanse på styrearbeidet. F.eks. hvordan

fadderordningen skal gjøres, hvor mye arbeid som kreves
og hvor mye man får igjen for det.

● Ønsker kompetanseløft i Google Sheet og Google Docs.

● Vanskelig å komme i kontakt med organisasjonene. Tegn
på at vi ikke klarer å engasjere dem godt nok.

● De som ønsker å være passive medlemmer velger det selv.
● Kan man bruke organisasjonene selv til å bidra i UngOrg

sitt arbeid? Spørre om medlemmer kan holde kurs for
andre medlemsorganisasjoner.

● Må bygge engasjementet over tid. Med workshop,
ledernettverk og frivillighetskonferanse.

● Vise overfor medlemsorganisasjonene hvordan og hvorfor
de kan delta.

● Kan vurdere om styret i UngOrg bør velges for 2 år for å få
mer kontinuitet.

● Mange organisasjoner har ulike behov og tiltrekkes av
ulike tilbud.

● Kartlegge hvilke type medlemstilbud man faktisk har
behov for.

● Målrette tilbud til hver organisasjon.

● Veldig variert bakgrunn blant styremedlemmene.
● God representasjon og variert kompetanse i styret.
● Styret har vært veldig aktive i den unge frivilligheten.
● Alle har det grunnleggende ønske om å jobbe for

ungdom og den unge frivilligheten.
● Med færre styremedlemmer mister man også litt naturlig

representasjon.
● Det finnes mangfold i styret.

Hvis man ønsker å gi konkrete tilbakemelding til styreleder i
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etterkant, oppfordres det å ta kontakt direkte.

Forslag til vedtak Styret tar saken til etterretning.

Vedtak Styret tar saken til etterretning.

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

Belkilani, Fatima Hadouchi, Gjertrud Eide Sæther, Axel von Zernichow Goller

Sak 11.6.21-22 Hjertesaker Johanne

Saksopplysning ● Hjertesak-gruppen erstatter ikke mandatet.
● Prioritere å utarbeide maler til kontakt med

medlemsorganisajonene.
● Sørge for gode rutiner og informasjon rundt

fadderordningen.
● Punkter i mandatet som går medlemspleie og

medlemsverving bør prioriteres.

Styret kan sende innspill og forslag til verktøy og maler e.l. som
man ønsker at hjertesakgruppen skal utarbeide.

Minner om at hjertesaksgruppene kan inkludere eksterne
deltakere inn i gruppene sine.

Forslag til vedtak Organisasjonsutvalgets hjertesaker erstattes med hjertesaken
“Verktøy til en styrket frivillighet inn i gjenåpningen”.
Saksgruppen skal bestå av Gjertrud Eide Sæther og Johanne
Fearnley.

Vedtak Organisasjonsutvalgets hjertesaker erstattes med hjertesaken
“Verktøy til en styrket frivillighet inn i gjenåpningen”.
Saksgruppen skal bestå av Gjertrud Eide Sæther og Johanne
Fearnley.

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

Belkilani, Fatima Hadouchi, Gjertrud Eide Sæther, Axel von Zernichow Goller

Eventuelt

Saksopplysning

Sak 3.6.21-22 Orientering fra sekretariatet
Generelt:

● Status pandemi: Siden trinn 4 i regjeringens gjenåpningsstrategi utgår, er det behov for å
revidere den interne strategien. Denne vil bli oppdatert i løpet av uke 37.

● Personal: Muneeb Iqbal har sin siste arbeidsdag 29. september. Victoria Karishma Hossain er
ansatt til å ta over hans stilling som lørdagsveileder (annenhver lørdag). Eline Kleppe er
ansatt som ny tilkallingsvikar. Nora Elmofty har sin første arbeidsdag som ny
ungdomsveileder 4. oktober.

● Lokaler: Vi har hatt møte med BOAS Eiendom som foreslår endringer i hvordan en løsning i
Møllergata 3d kan se ut. Arbeidsgruppen har laget en kravspesifikasjon for hva vi trenger og
hva vi ønsker fremover.

UngMed:

8



Protokoll 6. styremøte i UngOrg 2021/2022

● Overordnet: Hadde avdelingsseminar for å konkretisere arbeide for høsten. Satt datoer for
aktiviteter og arrangement.

● Medlemstilbud: Skulle ha kurs om godt styrearbeid, men ingen deltok. Det er 24
organisasjoner som har svart på medlemsundersøkelsen til nå.

● Ungdomshøringen: Rapporten er trykket. Rapporten skal lanseres 30. september 2021.
● Ungdommens bystyremøte: Praktisk organisering. Frist for påmelding nærmer seg. Ikke fått

så mange innsendt saker enda.
● SUR: Hatt første fysiske møte på rådhuset etter mars 2020. Har hatt kontaktmøte med

byråden.
● Politikk: Begynner forberedelsene til deputasjon om Oslo kommune sitt budsjett 2022.

Jobber med innspill til opplæringsloven. Sendt høringssvar til skolebehovsplanen. Hatt
kontaktmøte med byråden.

● Aktivitetstilskudd: Fått inn fire søknader til nå. Fortsetter markedsføring frem til
søknadsfristen 1. oktober.

● Rekrutteringstiltak: Vi har fått oppdragsbrevet fra Oslo kommune som beskriver ønsket med
de 300.000 kronene som er satt av i revidert budsjett til rekrutteringstiltak. Det er utarbeidet
en søknad til Gjensidigestiftelsen for å få enda flere midler til slike tiltak.

UngInfo:
● Overordnet: Jobber med å strukturere arbeidet i et årshjul, hvor blant annet kompetanseløft

er i fokus.
● Senteret: 389 besøkende i august, sammenlignet med 427 i 2020 og 766 i 2019. Fortsatt et

stort fokus på jobbveiledninger.
● Jobb for unge i Oslo: Snart 10.000 medlemmer i facebook-gruppen (9997 medlemmer på

dette tidspunktet)! Sekretariatet har feiret med kake.
● Helsebrosjyren: Revideringen nærmer seg ferdig. I grafisk produksjon nå.
● Kurs: Mange kurs ute på skolene nå. Booket 36 utdanningskurs for høsten 2021.
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