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Saksliste

Faste saker

Sak 1.7.21-22 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, Hossam

Belkilani, Fatima Hadouchi, Axel von Zernichow Goller
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Sak 2.7.21-22 Godkjenning av protokoll Victoria

Saksopplysning

Forslag til vedtak Protokoll fra det 6. styremøte i UngOrg 2021/2022 godkjennes.

Vedtak Protokoll fra det 6. styremøte i UngOrg 2021/2022 godkjennes.
Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Johanne Prøis Fearnley, Hossam

Belkilani, Fatima Hadouchi, Axel von Zernichow Goller

Sak 3.7.21-22 Orienteringer

Saksopplysning Sekretariatet Se eget sakspapir.

Arbeidsutvalget - AU har vært på en veldig givende
ledersamling, hvor vi har snakket om
langsiktig strategi for organisasjonen.
Vi har blant annet sagt at vi ønsker å
få et nasjonalt UngInfo og UngMed,
og at styret skal bli arbeidende. Styret
skal få en mer grundig gjennomgang
av dette i november, og da skal vi
diskutere noe mer det som AU kom
frem til.
- AU har hatt et AU-møte, og planlagt
styremøtet i oktober, men også
begynt å se på styresamlingen som
kommer i november. Mer informasjon
om dette sendes ut etter hvert.

Politikkutvalget - Ikke hatt noe møte siden sist, da det
var vanskelig å finne dato som passet
alle
- I tentativ årshjul er neste møte satt
til 28. Oktober, vi håper alle får det til
da

Organisasjonsutvalget

Victoria Opheim Galåen - Deltatt på ledersamling med AU, og
gjort litt etterarbeid ifm med dette
- Vært på AU-møte
- Vært med på Oslo kommunes
frivillighetskonferanse, og vært med i
en sofaprat om tilgang på
kommunens lokaler
- Hatt møte i AGL, og funnet en
interessant mulig løsning på nye
lokaler
- Hatt skolering og møte i
fordelingsutvalget, og delt ut alle
pengene
- Hatt møte med Kristine fra
valgkomiteen, og forsøkt å finne et
tidspunkt for skolering av
valgkomiteen
- Hatt møte med Agnes om et
potensielt nytt medlemssystem
- Vært med på møte med
generalforsamlingen i
Sparebankstiftelsen DNB, og snakket
om hva som er god
ungdomsmedvirkning, og hvordan
stiftelsens ungdomsutvalg har
fungert
- Hatt opplæring ifm jobb under UBM
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- Sendt inn sluttrapport etter
valgkampanjen. Vi fikk ikke brukt opp
alle midlene, men er overordnet godt
fornøyd med resultatet uansett.
- Hatt leserinnlegg om kommunens
budsjettforslag på trykk i Si; D
- Ellers: vært på landsmøte i HEF og
fått gjennomslag for satsingen "unge
voksne" de neste to årene

Ingvild Husby Halderaker - Deltatt på lederseminar hvor vi
diskuterte og så på hvordan UngOrg
skulle utvikle seg fremover.
- Deltatt på AU-møte
- Jobbet på spreng for å få påmeldte
til Frivillighetskonferansen UNG, og
prøvd å skaffe lokale
- Deltatt på møter med
arbeidsgruppen til
Frivillighetskonferansen UNG, hvor vi
desverre til slutt måte velge å avlyse
- Reist til Svalbard sammen med
KrFU! Vi så dessverre ikke isbjørn, men
ellers var det perfekt!!

Johanne Prøis Fearnley

Hossam Belkilani

Fatima Hadouchi Har sendt mail til alle
fadderorganisasjonene med
informasjon om
frivillighetskonferansen og
aktivitetstilskudd.
Gjennomført arbeidet i
fordelingsutvalget.
Skal jobbe for UngMed/ UngOrg
under UBM
Frivillighetskonferansen ble avlyst 🙁

Gjertrud Eide Sæther

Axel von Zernichow Goller (SUR) - Skal ha ordinært møte med SUR
(Fysisk) (Før styremøte, men etter
fristen for innleveringen av denne
orienteringen)
- Møtt med representant fra
fadderorganisasjonen «Mentor Ung»
- Vært på presentasjon av «Ung i
Oslo»-rapporten og holdt tale
- Planlegger Ungdommens
Bydelsutvalgsmøte (UBUM) 2021 i
Vestre Aker med Vestre Aker
Ungdomsråd
- Hatt informasjonsdag om UBUM på
skoler i bydelen
- Innsett at videregående er mye mer
tids og energi-krevende en jeg trodde

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, Hossam

Belkilani, Fatima Hadouchi, Axel von Zernichow Goller

Sak 4.7.21-22 Terminliste Victoria
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Saksopplysning Terminlisten for styreperioden 2021-2022:
● 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)

Julegrøten blir 3. desember fra kl. 16:00-18:00.

Forslag til vedtak

Vedtak

Sak 5.7.21-22 Fadderordning Victoria

Saksopplysning Se eget skjema for kontaktinformasjon og oppsummeringer til
fadderordningen.

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.
● Sørge for at sine fadderorganisasjoner er representert i

medlemsgruppen på Facebook.
● Søknadsfrist for driftstilskudd til barne- og

ungdomsorganisasjoner i Oslo er 1. november 2021.
● Medlemskurs: Hvordan bli sett i sosiale medier 9.

november 2021 (17-19).

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, Hossam

Belkilani, Fatima Hadouchi, Axel von Zernichow Goller

Løpende saker

Sak 13.7.21-22 Frivillighetskonferansen UNG Victoria

Saksopplysning ● Ikke sikkert “konferanse” er et spennende navn.
● Alle bør være mer med i synliggjøring av arrangementet.
● Ha et forberedelsesmøte i forkant, slik at resten av styret

får informasjon om hva de skal gjøre..
● Nødvendigvis ikke overnatting.
● Fadderordningen var ikke beste måte å rekruttere

gjennom (i alle fall når denne ordningen ikke fungerer
optimalt).

● Vanskelig å rekruttere på generelle flater (Facebook,
e-post) til slike arrangement.

● Vanskelig å vite om det er innholdet, overnatting eller
konseptet som gjør at vi ikke fikk mange påmeldte.

● Stor utfordringer å finne lokaler med overnatting. God
erfaring til videre arbeid.

● Mange sa at de hadde andre samlinger de skulle på.
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Spesielt på høsten.
● Organisasjonsfestival - mange foredrag hvor man kan

velge hvilke man ønsker å delta på. Flere dager, men kun
aktivitet på kveldstid.

● Bruke dialogen med foredragsholderne mer - til annet
arrangement eller video.

Dialog med Kulturetaten: Finne en måte som gjør at vi kan sette
stort fokus på at det vanskelig å låne skolelokaler til overnatting.
Få Kulturetaten til å prøve å booke et tilsvarende arrangement,
slik vi kan evaluere etterpå hvorfor de får det til/hvorfor de heller
ikke får det til.

Forslag til vedtak Styret tar saken til orientering. Evalueringen tas med videre til en
eventuell neste gang man forsøker å lage et liknende
arrangement.

Vedtak Styret tar saken til orientering. Evalueringen tas med videre til en
eventuell neste gang man forsøker å lage et liknende
arrangement.

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

Belkilani, Fatima Hadouchi, Axel von Zernichow Goller

Sak 16.7.21-22 UngOrgs aktivitetstilskudd Arne

Saksopplysning ● Positivt med en bildekonkurranse. Bør premiere flere -
ikke bare de som har det beste bildet. Fordele
pengepremien på topp 3? Må kunne sende inn bilder av
alle typer aktivitet (ikke bare de som har fått tilskudd), så
lenge det er organisasjonen i Oslo som har gjennomført
det.

● Enkelt organisasjoner ble avslått fordi de ikke har vært
primært for barn og unge, selv om tiltakene var veldig
gode.

● Vanskelig å vite hvor streng man skal tolke retningslinjene.
● Hvis ny forvaltning: Sende retningslinjene på høring til

hele styret. Arbeidsutvalget godkjenner retningslinjer.

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, Hossam

Belkilani, Fatima Hadouchi, Axel von Zernichow Goller

Sak 18.7.21-22 Lokaler UngOrg Victoria

Saksopplysning ● Med de kriteriene vi har, er det vanskelig å finne
tilsvarende hvor vi er samlokalisert.

● Bør være et langsiktig leieforhold.
● Se på muligheten for at UngInfo-senteret også kan lånes

ut til medlemsorganisasjoner.
● Handicaptoalett er nødvendig, og bør bli prioritert.
● Stor fordel at vi ikke flytter UngInfo-senteret, mtp.

markedsføring.
● Må se på en løsning for midlertidig kontorlokaler ved

eventuell ombygging.
● Må prøve å få nedetiden i UngInfo-senteret så liten som
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mulig. F.eks. ved å ikke flytte inngangsdøren.
● Organisasjonene ønsker seg lagringsplass.
● Hvis man ikke blir enig om en ny løsning for Møllergata 3d,

bør man vurdere konsekvensene ved at UngInfo-senteret
blir flyttet. Bør prioritere å holde UngInfo-senteret på
samme sted hvis mulig, og heller flytte andre
virksomheter.

● Det er en stor økning i kostnader, uten at vi har ekstra
inntekter.

● Må jobbe politisk for å få økonomisk støtte for økt utlån.
Derfor må møterom prioriteres i planløsning.

● Den største delen av de økte kostnadene skyldes større
areal som leies. En mindre del skyldes høyere
leiekostnader pr kvm.

● Styret vurderer det som dyrerer å drifte
kontorer/aktiviteter på to ulike lokaler.

● Styret ønsker å ha et endelig vedtak på å eventuell inngå
leieavtale.

● Styret får planløsning for innspill.
● Arbeidsgruppen må holde styret oppdatert på videre

arbeid.
● Styret vurderer det som svært nødvendig å jobbe politisk

for å øke driftstilskuddet for å dekke over økte kostnader.

Forslag til vedtak Styret støtter å bli værende i Møllergata 3D, med de endringene
og utvidelsene som er foreslått. AGL gis mandat til å jobbe med
planløsning og hyre inn noen som skal se på planløsning.

Vedtak Styret støtter å bli værende i Møllergata 3D, med de endringene
og utvidelsene som er foreslått. AGL gis mandat til å jobbe med
planløsning og hyre inn noen som skal se på planløsning. AGL
sender løpende oppdateringer til styret pr e-post om utvikling i
saken.

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

Belkilani, Fatima Hadouchi, Axel von Zernichow Goller

Sak 27.7.21-22 Medlemssystem Arne

Saksopplysning ● Styremedlemmer må ha mulighet til å bruke systemet, og
det må tilpasses deres bruksområder også. Ikke bare se på
sekretariatets behov for funksjoner.

● Trenger et system som er enkelt å bruke.
● Bruke medlemssystemet til å følge opp medlemstilbud,

som utlån av møterom og revisjon av medlemslister.
● Mulighet for å bruke systemet til å sende ut e-post for

fadderordningen.
● Alternativ 1 koster en del, men vil kunne gi en bedre

arbeidshverdag for sekretariatet og styremedlemmer.
● Sparer en del ressurser (tid i sekretariatet) ved å få det

utviklet av en tredjepart.
● Se på mulighetene for at medlemsorganisasjoner kan

bruke dette systemet til å ha egne medlemslister i. Kan
potensielt være en inntektskilde for å dekke løpende
kostnader.

● Viktig at styret blir involvert i utviklingen, og prioriterer
løsninger hvor styret også kan benytte systemet til det de
trenger.

6



Protokoll 7. styremøte i UngOrg 2021/2022

● Det ble foreslått å utsette saken til neste styremøte.
● Bra sakspapir. Positivt å få fordeler og ulemper strukturert

i sakspapirene. Kan brukes i andre saker også.
● Det må settes av midler i forslag til budsjett for 2022 hvis

prosessen kan iverksettes innen neste år.

Forslag til vedtak Styret ber sekretariatet gå videre med alternativ 1 i prosessen.

Vedtak Styret ber sekretariatet gå videre med alternativ 1 i prosessen.
Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Johanne Prøis Fearnley, Hossam

Belkilani, Axel von Zernichow Goller

Avholdende: Fatima Hadouchi

Sak 28.7.21-22 Søknad om medlemskap: Sterling for
integrering og inkludering

Arne

Saksopplysning ● Fadder: Hossam Belkilani

Forslag til vedtak Sterling for integrering og inkludering innvilges medlemskap i
UngOrg

Vedtak Sterling for integrering og inkludering innvilges medlemskap i
UngOrg

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

Belkilani, Fatima Hadouchi, Axel von Zernichow Goller

Sak 29.7.21-22 Søknad om medlemskap: Grønland
foreldre og barn gruppe

Arne

Saksopplysning ● Styret ønsker å få bekreftet at de har hatt årsmøte og at
vedtektene er gyldig.

● Henvisningen til vedtektene (§2 Medlemskap) i
saksdokumentet er feil og må korrigeres.

● Styret ønsker at vedtekter legges med som vedlegg i alle
fremtidige søknader om medlemskap.

Forslag til vedtak Grønland foreldre og barn gruppe innvilges medlemskap i
UngOrg.

Vedtak Saken utsettes til det 8. styremøte.
Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Johanne Prøis Fearnley, Hossam

Belkilani, Fatima Hadouchi, Axel von Zernichow Goller

Eventuelt

Saksopplysning Det 8. styremøte er 13.-14. november 2021. Fristen for innsending
av sakspapir blir fredag 5. november, med utsending av
sakspapirene 9. november.

P-saker

P-Sak 2.7.21-22 Lønnsforhandlinger Arne

Saksopplysning
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Forslag til vedtak

Vedtak Se egen p-sak protokoll.
Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Johanne Prøis Fearnley, Hossam

Belkilani, Fatima Hadouchi, Axel von Zernichow Goller

P-Sak 4.7.21-22 Midlertidig ansettelse UngInfo Arne

Saksopplysning

Forslag til vedtak

Vedtak Se egen p-sak protokoll.
Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Johanne Prøis Fearnley, Hossam

Belkilani, Fatima Hadouchi, Axel von Zernichow Goller

Sak 3.7.21-22 Orientering fra sekretariatet
Generelt:

● Status pandemi: Koronastrategien har nå blitt lagt på is, og vi jobber tilnærmet normalt. Vi
skal likevel sørge for godt smittevern på våre arrangement og informere om dette. I
UngInfo-senteret tilbyr vi å ha på munnbind hvis brukeren ønsker det. God håndhygiene er
fremdeles viktig.

● Personal: Nora Elmofty hadde sin første arbeidsdag 4. oktober. Gaute Lein Ausrød skal ut i
foreldrepermisjon fra 1. januar. Lea Lybecker har sin første arbeidsdag 15. november.

● Lokaler: Det er utarbeidet konkrete skisser for Møllergata 3d, og arbeidsgruppen har hatt
dialog med eiendomsforvalter

UngMed:
● Medlemstilbud: Hatt første møte i ledernettverket, og skal ha to til samlinger i høst (8

deltakere på første møte).
● Ungdomshøringen: Rapportlanseringen har blitt utsatt til november. Ny dato kommer.
● Ungdommens bystyremøte: Påmeldingsfristen er 19. oktober. Det er foreløpig kommet 65

påmeldinger, og 15 saker er sendt inn på forhånd. Selve UBM er 26. og 28. oktober, med kurs
25. og 27. oktober.

● SUR: Venter fortsatt på juridiske avklaringer rundt oppnevning.
● Politikk: Sendt inn deputasjonsnotater til Oslo kommune sitt budsjett 2022. Påmeldt

UngOrg, UngMed og UngInfo til deputasjon. Skal sende inn UngOrg sine innspill til
opplæringsloven.

● Organisasjon: Arbeider med medlemssystem. Se egen sak.
● Aktivitetstilskudd: Se egen sak.
● Rekrutteringstiltak: Organisasjonsutvalget skal se på alternativer til bruk av de 300.000

kronene som vi har fått av Oslo kommune for å øke rekruttering i våre
medlemsorganisasjoner. Det er sendt inn søknad til Gjensidigestiftelsen om ytterligere
midler (svar i desember).

UngInfo:
● Personal: Nora startet 4. oktober som ungdomsveileder. Hun skal ha hovedansvar for

fokusområdene: bolig, NAV, helse og rettigheter. I tillegg skal hun svare på spørsmål på
ung.no og holde kurs. Gaute har startet i jobben i ny utvidet stillingsprosent (100%) som
ungdomsveileder.

● Senteret: Fortsatt fokus på jobbsøking. Vi får flere henvendelser om New in Oslo og UDI.
Revidert helsebrosjyre er her!
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● Oppgradering av senteret: Vi skal få nye skilt, lage aktualitetshjørne og få nye hyller. Det blir
gjort i samarbeid med kommunikasjonsrådgiver og grafisk designer.

● Kursstatus: Vi får flere forespørsler om å holde jobbsøkerkurs på skolene. Vi skal holde 7
jobbsøkerkurs på Kuben vgs i oktober/november, og ett på Valle Hovin vgs.
Livsmestringskurs på Ruseløkka uke 42 og 43. Vi holder fortsatt mange utdanningskurs
(veien videre og forvirra). Johanna skal holde kurs for erfaringskonsulenter hos Oslo
krisesenter. Kurset vil handle om UngInfo, hvordan vi møter ungdom og
veiledningsmetodikk.

● Kompetanseløft: Nordjobb og Nordisk jobbløsning var på besøk og fortalte om tilbudet
deres 15.10. Mandag 18.10 var i de i senteret hele dagen for å være tilgjengelige for spørsmål
fra brukerne om jobbmuligheter i Norden. Internt kompetanseløft om CV og
søknadsskriving 28.10.
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