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Samledokument 2. styremøte i UngOrg 2022/2023

Dato: 21.04.2022
Tid: kl. 16:00-21:00
Sted: UngOrg, org-rommet
Innkalt: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Hadouchi, Nils Nerhus
Rørstad, Görkem Yüksel, Andréa Marie Konradi, Mathias Nikolai Berg, Isak Kaminski Andersson,
Jorunn Hake, Ahmet Titrek (SUR-representant), Mathias Kristiansen (ansattrepresentant), Bård
Dalhaug (påtroppende daglig leder), Ann Helen Evertsen (vara-ansattrepresentant).
Frafall: Bård Dalhaug, Mathias Kristiansen
Møteleder: Victoria Johanne Opheim Galåen
Styremøtet startet med en workshop om organisasjonshåndboka, og et kompetanseløft om
hvordan vi kan bruke sekretariatet i arrangements- og trykksaker.
Vi avsluttet styremøtet med lasertag.
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Saksliste
Faste saker
Sak 1.2.22-23

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.

Tilstede: Victoria J. O. Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Nils Nerhus Rørstad, Görkem Yüksel, Andréa Marie
Konradi, Mathias Nikolai Berg, Isak Kaminski Andersson, Jorunn Hake, Ahmet Titrek
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Sak 2.2.22-23

Godkjenning av protokoll

Victoria

Saksopplysning
Forslag til vedtak

Protokoll fra det 1. styremøte i UngOrg 2022/2023 godkjennes.

Vedtak

Protokoll fra det 1. styremøte i UngOrg 2022/2023 godkjennes.

Tilstede: Victoria J. O. Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Nils Nerhus Rørstad, Görkem Yüksel, Andréa Marie
Konradi, Mathias Nikolai Berg, Isak Kaminski Andersson, Jorunn Hake, Ahmet Titrek

Sak 3.2.22-23

Orienteringer

Saksopplysning

Sekretariatet

Se eget sakspapir.

Arbeidsutvalget

Siden sist har AU:
Ingvild og Victoria har deltatt
på møte med Omar, byråd
for kultur, idrett og
frivillighet. Vi orienterer mer
om møtet på styremøtet.
Planlagt AU-møte 20.04, for
å snakke gjennom hvordan
april har gått, oppstart i
styret, samt planlegge
oppstart i utvalgene og med
hjertesakene.

Politikkutvalget

- Valgt hvem som skal sitte i utvalget:
kremgjengen: Nils, Mathias, Isak og
meg (Ingvild)
- Starter opp etter påske
- Opprettet gruppechat på
messenger

Organisasjonsutvalget

Holder på å skrive utkast til første
mail til fadderordningen. Påbegynner
snart planleggingen med
utvalgssekretæren. Planlegger til
første møte i org-utvalget.

Victoria Opheim Galåen

Siden sist har jeg:
Begynt å jobbe 40% som
daglig leder. Er i hovedsak
på jobb som daglig leder på
tirsdager og torsdager.
Hatt første samling i
ledernettverket. Det var
dessverre ganske få som
møtte opp, men var likevel
fint.
Var fasilitator på
Ungdomshøringen
Hatt en kort samtale med
Ahmet, gjennomført
forventningsavklaring og
planlagt styreopplæring
med han
Vært i dialog med Martine
fra LNU, og planlagt å få til
et møte om lokaler til
frivilligheten i mai
Hatt møte med Stine fra
meråpentprosjektet. Hun
ønsket å bruke oss som
sparringspartner, og avklare
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-

-

-

Ingvild Husby Halderaker

noen ting rundt overnatting
på skoler
Hatt møte med Omar, byråd
for kultur, idrett og frivillighet
Vært i dialog med Frivillighet
Norge angående et
innspillsmøte om deltakelse i
frivilligheten, og ungfritid.no.
Hadde ikke selv mulighet til
å delta på møtet, men
sendte Nils fra styret i stedet.
Fått oversendt forslag til
kontrakt fra
eiendomsforvalter. Har hatt
et eget møte for å diskutere
og gå gjennom innholdet i
kontrakten. Dette skal vi
snakke mer om på
styremøtet
Ellers: arrangert
innspillsmøte om
klimatoppforhandlingene,
begynt arbeidet med
bacheloren og hatt en del
intervjuer ifm dette, prøvd å
ha litt påskeferie :)

- Sykemeldt etter blodmangel, men
blir bedre og bedre
- Deltatt på styreseminar
- Hatt møte med daglig leder
- Delt ut bibler på Cuba

Fatima Hadouchi

Jobbet en del i tannklinikkene og
butikken, hatt en eksamen, flere
møter ved oslomet deriblant SFR-SAM
møte, dekanmøte, lederforummøte,
med instituttledelsen, planlegger til
allmøtet, og jobbet med andre saker
relatert til SFR-SAM. Jobbet en del
med planleggingen og
gjennomføringen av seminaret om
norsk politikk, påbegynt med
rettstatsatseminaret til Young
Ambassadors, og deltatt på
fagrådsmøte. Vært på møte i
folkehelse, - velferd, - og
arbeidskomiteen i bydel søndre
Nordstrand. Møte i internasjonalt
utvalg i unge høyre. Henger bak med
praksis på det ene studiet :(. Startet
arbeidet i organisasjonsutvalget.
Ramadan og fasten går greit,
foreløpig ikke fått koffeinabstinenser
:).

Nils Nerhus Rørstad
Görkem Yüksel

- Jeg har lest om retningslinjer for
UngOrgs aktivitetstilskudd.
- Jeg har lest og googlet litt om våre
medlemsorganisasjoner.
- Jeg skal ta en tur til kontoret i
morgen tidlig (fredag), skal jobbe litt
og hilse på ansatte.
- Jeg jobber med en fremdriftsrapport
for MentorUng som skal sendes til
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BUFDIR.

Andréa Marie Konradi
Mathias Nikolai Berg
Isak Kaminski Andersson
Jorunn Hake

Var på styremøte med EO, var på
styreseminar til UngOrg. Var
konferansier på elevrådskonferansen,
og avholdt en ungdomskonferanse i
Søndre Nordstrand (SNUK).

Ahmet Titrek
Forslag til vedtak

Styret tar orienteringene til orientering.

Vedtak

Styret tar orienteringene til orientering.

Tilstede: Victoria J. O. Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Hadouchi, Nils Nerhus Rørstad, Görkem Yüksel,
Andréa Marie Konradi, Mathias Nikolai Berg, Isak Kaminski Andersson, Jorunn Hake, Ahmet Titrek

Sak 4.2.22-23

Terminliste

Victoria

Saksopplysning

Fra terminlisten vedtatt på det 1. styremøtet:
● 21.02.2022, torsdag: 2. styremøte (start kl. 16)
● 25.05.2022, onsdag: 3. styremøte (start kl. 14)
● 14.06.2022, tirsdag: 4. styremøte (+ sommeravslutning)
● 24.08.2022, onsdag: 5. styremøte
● 22.09.2022, torsdag: 6. styremøte
● 24.10.2022, mandag: 7. styremøte
● 24.-27.11.2022, tor-søn: 8. styremøte (styreseminar #2)
● 15.12.2022, torsdag: 9. styremøte (+ juleavslutning)
● 18.01.2023, onsdag: 10. styremøte
● 16.02.2023, torsdag: 11. styremøte
● 06.03.2023, mandag: 12. styremøte
● 15.03.2023, onsdag: Årsmøte
● 29.03.2023, onsdag: 1. styremøte (overlappsmøte)
Andre aktuelle datoer fremover:
● 28.04.2022: Medlemskurs: Bli sett på sosiale medier
● 25.05.2022: Medlemsmøte: Vanskelig å få lokaler til
arrangementer i din organisasjon?

Forslag til vedtak
Vedtak

Sak 5.2.22-23

Fadderordning

Victoria

Saksopplysning

I møtet ble det gjennomgått de ulike viktige dokumentene for
fadderordningen.
Det ble også gjennomgått tips for første kontakt med
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organisasjonene, som dere også kan finne her.
Her finner du fordelingen av fadderorganisasjonene for perioden
2022-2023.
Det som er viktig frem mot neste styremøte er å ta initiativ til et
møte med fadderorganisasjonene dine, for å bli bedre kjent og
kartlegge eventuelle behov de skulle ha.
Forslag til vedtak

Aktuelle ting å informere om gjennom fadderordningen er:
-

Vedtak

Styret tar saken til etterretning. Alle skal kontakte
organisasjonene sine i løpet av april.

Tilstede: Victoria J. O. Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Hadouchi, Nils Nerhus Rørstad, Görkem Yüksel,
Andréa Marie Konradi, Mathias Nikolai Berg, Isak Kaminski Andersson, Jorunn Hake, Ahmet Titrek

Løpende saker
Sak 6.2.22-23

Styreinstruks og forretningsorden

Victoria

Saksopplysning

På forrige styremøte vedtok styret å utsette behandlingen av
punkt 5 i styreinstruks og forretningsorden til kommende
styremøte.
Sekretariatet har begynt å jobbe med retningslinjer for en trygg
organisasjon, og sett videre på varslingsrutinene til
organisasjonen. Planen er at dette kommer til behandling på det
3. styremøtet, for at det skal bli gjort grundig.

Forslag til vedtak
Vedtak

Sak 11.2.22-23

Ny leiekontrakt

Victoria

Saksopplysning

Vi er nå inne i forhandlinger med eiendomsforvalter om ny
leiekontrakt i forbindelse med utbyggingen av lokalene.
Styret mener at eiendomsforvalter må minimum dekke
kostnadene ved å legge gulv i det som i dag er garasjen, samt
minst halvparten av kostnadene ved god belysning.
Styret mener også at det er en risiko med en leiekontrakt på 10 år,
men ser samtidig verdien ved at det er en såpass lang periode.
Hvis du leser dette, send en gif i styrechatten. Likevel må vi
forberede oss på å jobbe hardt for å få innvilget midlene til den
økte leiekostnaden.

Forslag til vedtak
Vedtak

Styret gir arbeidsutvalget mandat til å gjennomgå og godkjenne
den nye leiekontrakten, såfremt det ikke blir gjort større
endringer enn de som er diskutert i møtet.
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Tilstede: Victoria J. O. Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Hadouchi, Nils Nerhus Rørstad, Görkem Yüksel,
Andréa Marie Konradi, Mathias Nikolai Berg, Isak Kaminski Andersson, Jorunn Hake, Ahmet Titrek

Sak 12.2.22-23

Tiltaksplan 2019/2023

Victoria

Saksopplysning

Se tiltaksplanen med kommentarer her.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til etterretning

Vedtak

Styret tar saken til etterretning, og følger opp kommentarene lagt
inn i tiltaksplanen.

Tilstede: Victoria J. O. Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Hadouchi, Nils Nerhus Rørstad, Görkem Yüksel,
Andréa Marie Konradi, Mathias Nikolai Berg, Isak Kaminski Andersson, Jorunn Hake, Ahmet Titrek

P-saker
P-Sak 2.2.22-23

Ansettelse kommunikasjonsrådgiver (vikar)

Victoria

Saksopplysning

Sakspapir til p-saker (personal, private) blir delt ut i møtet.
Vedtak og elementer fra debatten blir dokumenter i egen
protokoll for p-saker.
Under behandling av p-saker er styremøtet lukket.

Forslag til vedtak
Vedtak

Se egen p-sakprotokoll.

Tilstede: Victoria J. O. Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Hadouchi, Nils Nerhus Rørstad, Görkem Yüksel,
Andréa Marie Konradi, Mathias Nikolai Berg, Isak Kaminski Andersson, Jorunn Hake, Ahmet Titrek

Sak 3.2.22-23 Orientering fra sekretariatet
Generelt:
●

●

●

●

Personal: Vi jobber på litt redusert kapasitet i april, mens vi venter på ny daglig leder og
avdelingsleder. Likevel har det gått fint for seg, med teamledere og konstituert daglig leder.
Har også begynt å planlegge oppstart og opplæring for Bård og Julie.
Langtidsstrategi: Vi er nå inne i fase 1 av langtidsstrategien, og daglig leder har utarbeidet
mandater for punktene som sekretariatet har fått delegert. Arbeidet med dette skal starte
etter påske.
Årsmøte: Det er bare UngOrg-avdelingen som har fått et årsmøtevedtatt styringsdokument,
mens UngMed og UngInfo har fått prinsipper i prinsipprogrammet. Det er ikke påbegynt en
prosess med å lage styringsdokumenter/arbeidsplaner for UngInfo og UngMed, men at
disse avdelingene nå jobber etter styringsdokumentet fra i fjor.
Lokaler: Se egen sak.

UngMed:
●
●

Personal:
○ Begynt å forberede utlysning av vikariatet som kommunikasjonsrådgiver.
Politikk:
○ Det er planlagt møte med byråd for kultur, idrett og frivillighet onsdag 20. april. .
Oppdatering etter dette møtet kommer på styremøte. Agenda er blant annet vår
egen driftsstøttesøknad, generelle orienteringer etter årsmøtet, lokaler og
aktivitetstilskudd 2022.
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Vi har fått utsatt fristen for rapportering på rekrutteringsmidlene til utgangen av
året. Må snart planlegge hva vi skal bruke pengene på.
Medlemstilbud:
○ Vi hadde første samling i ledernettverket 4. april, med lederrollen som tema. Neste
samling er 26. april, og da skal vi snakke om rekruttering. Det er tenkt å bruke litt av
rekrutteringstiltak-midlene på denne samlingen i hvert fall. De siste to samlingene
skal omhandle krisehåndtering og ettermæle.
○ 1. mars arrangerte vi kurs om å tenke som en politiker, og få politisk gjennomslag.
Neste kurs er 28. april, og omhandler å bli sett på sosiale media. Ellers er alle
datoene for kurs og medlemsmøte om lokaler for våren 2021 satt, og kan finnes på
ungorg.no.
○ Vi hadde 23 utlån av møterommene våre i mars, og så langt i april er det lagt opp til
6 utlån.
Ungdomshøringen:
○ Vi gjennomførte Ungdomshøringen 5. april med temaet tid, og det var rundt 30
ungdommer som deltok.
○ I tillegg til selve Ungdomshøringen er det også gjennomført en spørreundersøkelse.
○ Vi er i gang med å gå gjennom referatene fra gruppene, og skal begynne med å
skrive rapporten.
Aktivitetstilskudd:
○ Vi holder fortsatt på med å kreve tilbake penger for tilskudd som ikke er brukt opp
fra 2020-tildelingen, slik at dette kan betales tilbake til Kulturetaten.
○ Det jobbes med å få til et aktivitetstilskudd i 2022.
○

●

●

●

UngInfo:
●

●

●

●

Personal:
○ Johanna hadde siste arbeidsdag 25.03
○ Aden har begynt 30% som teamleder.
○ Avdelingen er godt i gang med planleggingen av opplæringen til ny avdelingsleder
Senteret:
○ I mars hadde vi en veilednings grad på 77% og 484 besøkende i mars.
○ Fortsatt jobb og utdanning som det er mest av
○ Veldig mange ungdommer kommer innom for intervjutrening
Kurs:
○ Mars: 14 kurs
■ Forvirrakurs: 9
■ Jobbsøkerkurs: 4
■ To karrieredager på Hellerud
■ April:Ingen planlagte kurs.
Kompetanseløft:
○ Aden hadde kompetanseløft om høyere utdanning
○ Planlagte kompetanseløft:
■ Kompetanseløft planteverksted: 20.april
■ Kompetanseløft om intervjutrening: 21.april
■ Kompetanseløft leieboerforeningen: 19.mai
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