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Protokoll 6. styremøte i UngOrg 2022/2023

Dato: 22.09.22

Tid: kl. 16:30-21:00

Sted: Møllergata 3D

Innkalt: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Hadouchi, Nils Nerhus

Rørstad, Görkem Yüksel, Andréa Konradi, Isak Andersson, Mathias Kristiansen (ansattrepresentant),

Bård Dalhaug (daglig leder)

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Hadouchi, Nils

Nerhus Rørstad, Görkem Yüksel, Andréa Konradi, Mathias Kristiansen (ansattrepresentant), Bård

Dalhaug (daglig leder)

Møteleder: Victoria Johanne Opheim Galåen

Styremøtet startet med at deler av styret fikk se de nye lokalene i møllergata 3d.  Deretter begynte

styremøtet med servering av pizza og kompetanseløft i økonomi.
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Saksliste

Faste saker

Sak 1.6.22-23 Godkjenning av innkalling og saksliste Victoria

Saksopplysning

Forslag til vedtak Saksliste og innkalling godkjennes.

Vedtak Saksliste og innkalling godkjennes.

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Hadouchi, Nils

Nerhus Rørstad, Görkem Yüksel, Andréa Konradi, Mathias Kristiansen (ansattrepresentant), Bård

Dalhaug (daglig leder)

Sak 2.6.22-23 Godkjenning av protokoll Victoria

Saksopplysning

Forslag til vedtak Protokoll fra det 5. styremøte i UngOrg 2022/2023 godkjennes.

Vedtak Protokoll fra det 5. styremøte i UngOrg 2022/2023 godkjennes.

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Hadouchi, Nils

Nerhus Rørstad, Görkem Yüksel, Andréa Konradi, Mathias Kristiansen (ansattrepresentant), Bård

Dalhaug (daglig leder)

Sak 3.6.22-23 Orienteringer

Saksopplysning Sekretariatet - Se vedlagt sakspapir

Arbeidsutvalget - Vi har begynt med
AU-halvjobbedager (tar gjerne
imot innspill på bedre navn på
dette). Det går ut på at vi
setter av onsdager etter 13.30
til å sitte på kontoret og jobbe
sammen med UngOrg, og vi
kan selvfølgelig også bookes
til møter i dette tidsrommet
(og ellers).

- Hatt to AU-møter
- Hatt workshop med de

ansatte angående
suksesskriterier og politiske
mål (fra langtidsstrategien)

Politikkutvalget - Hatt digitalt møte 8.
september og planlagt veien
videre, samt evaluert tiden
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som har vært.
- Utdyper gjerne planene på

styremøte

Organisasjonsutvalget - Møte med utvalgssekretæren.
- Avholdt OU-møte og vedtatt

bl.a. hvem som skal ha ansvar
for de ulike arrangementene
denne høsten sammen med
sekretariatet, og terminliste.

- Enten heldigitale eller hybride
møter fremover, da noen i
utvalget ikke er i Oslo.

Victoria Opheim Galåen - Deltatt på ukentlige
byggemøter

- Befaring av de nye lokalene
- Hatt oppfølgingssamtale med

Bård
- Møte med Johanne fra

valgkomiteen
- Startet opp arbeidet i

møbelgjengen (gruppen som
skal finne møbler til de nye
lokalene), dratt på IKEA for å
finne ting

- Vært på to møter i juryen for
Oslo kommunes
frivillighetspris. Dette var et
toårig verv, så det har nå nådd
slutten. Positivt at den unge
frivilligheten har hatt en
representant her, håper det
videreføres.

- Deltatt på forberedelser til
møte med Omar, og selve
møtet med Omar

- Begynt med
oppfølgingssamtaler med
styret

- Ellers: bestått teoriprøven, et
steg nærmere lappen. Hatt
eksamen, vil leker ikke master.

Ingvild Husby Halderaker - Deltatt på AU-Møter
- Deltatt på flere møter med

Møbelgjengen<333
- Vært innom de nye lokalene
- Planlagt og gjenomført

PU-Møte
- Hatt møte med Johanne

(leder i valgkom)
- Vært på innspillsmøte hos
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Oslo AP
- Hatt arbeidsdager med

Victoria
- Hatt bursdag og rosafest

Fatima Hadouchi - AU-møte.
- Arbeid med OU.
- Arbeid i SFR-SAM.
- Laget presentasjoner til

innspillsmøtene med
sekretariatet.

- Deltatt på andre møter og
generalforsamlinger.

- Vært med å avholde
tillitsvalgtkonferanse på
OsloMet.

- Holdt presentasjon om
hvordan pandemien har
påvirket frivilligheten på
vegne av UngOrg på
østkantkonferansen til SV.

- Jobbet på spaces før og etter

møter, cozy sted!
- Fant en kul studentforening

som heter kaffeforeninga!
- Fikset mappene til

OU-utvalget igjen, blir aldri
fornøyd

Nils Nerhus Rørstad

Görkem Yüksel

Andréa Konradi

Isak Andersson

Forslag til vedtak Styret tar orienteringene til orientering.

Vedtak Styret tar orienteringene til orientering.

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Hadouchi, Nils

Nerhus Rørstad, Görkem Yüksel, Andréa Konradi, Mathias Kristiansen (ansattrepresentant), Bård

Dalhaug (daglig leder)

4.6.22-23 Terminliste Victoria

Saksopplysning ● 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
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● 15.03.2023, onsdag: Årsmøte
● 29.03.2023, onsdag: 1. styremøte (overlappsmøte)

Aktuelle datoer fremover:
- 19. sept: Vi tar over Del 1 av nye lokaler
- 22. sept: Oslo kommunes budsjett for 2023 lanserer
- 22. sept: Lansering av ungdomshøringsrapport

Forslag til vedtak

Vedtak

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Hadouchi, Nils

Nerhus Rørstad, Görkem Yüksel, Andréa Konradi, Mathias Kristiansen (ansattrepresentant), Bård

Dalhaug (daglig leder)

5.6.22-23 Fadderordning Victoria

Saksopplysning Det ble gjort en gjennomgang av styrets arbeid med
fadderorganisasjonene. Det er litt blandet hvordan medlemmene
ønsker å bli fulgt opp av styremedlemmene. Det er ikke alle
organisasjonene som svarer, men av de vi får kontakt med  så har
man god oppfølging.

Ettersom Jorunn og Mathias ikke lengre sitter i styret, var det
også behov for en omfordeling av fadderorganisasjoner blant
resten av styret. Se oppdatert fadderorganisasjonsoversikt for å se
nye organisasjoner man er fadder for. Fordelingen av
fadderorganisasjoner finner du her.

Sekretariatet oppdaterer hvilken kontakt de har hatt med
medlemsorganisasjoner om medlemsundersøkelsen
.

Forslag til vedtak Styret fordeler fadderorganisasjonene til Mathias og Jorunn jevnt
mellom seg

Kontaktskjema for fadderordningen

Vedtak

Vedtak: Saken tas til etterretning og fadderorganisasjoner
omfordeles

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Hadouchi, Nils

Nerhus Rørstad, Görkem Yüksel, Mathias Kristiansen (ansattrepresentant), Bård Dalhaug (daglig

leder)
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Løpende saker

Sak 29.6.22-23 Økonomirapport Bård

Saksopplysning Daglig leder la fram rapport rundt økonomi. Er flere poster som
hvor vi ikke har gjennomført utgiftene etter planen. Og noen
poster som kommer til å bli dyrere, der i blant trykksaker.

Daglig leder ønsker å få på plass nytt regnskapssystem.

Daglig leder sender ut en skriftlig økonomirapport.

Forslag til vedtak Saken tas til etterretning.

Vedtak Saken tas til etterretning.

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Hadouchi, Nils

Nerhus Rørstad, Görkem Yüksel, Mathias Kristiansen (ansattrepresentant), Bård Dalhaug (daglig

leder)

Sak 30.6.22-23 Osloungdommens frivillighetsmelding Victoria

Saksopplysning Dialogen rundt frivillighetsmeldingen ble tatt opp. Tre
hovedtemaer ble presentert:

- Driftsstøtte
- Frivillighet
- Rekruttering

Samtlige styremedlemmer kom med innspill og det ble nedsatt
en arbeidsgruppe bestående av Nils, Ingvild og Victoria.

Forslag til vedtak

Vedtak Temaet for frivillighetsmeldingen blir  “frivillighet”

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Hadouchi, Nils

Nerhus Rørstad, Görkem Yüksel, Mathias Kristiansen (ansattrepresentant), Bård Dalhaug (daglig

leder)

Sak 31.6.22-23 Hjertesaker Victoria

Saksopplysning Styret diskuterte sine hjertesaker og hvorvidt de skulle gjøre
endringer i hvordan de arbeidet med disse. Det kom etter hvert
frem at det ikke skal gjøres store endringer og at
styremedlemmer heller skal kobles på dersom organisasjonen
jobber med deres hjertesak.

Forslag til vedtak Styret fortsetter å jobbe med hjertesakene slik de har gjort

Vedtak Styret fortsetter å jobbe med hjertesakene slik de har gjort
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Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Hadouchi, Nils

Nerhus Rørstad, Görkem Yüksel, Mathias Kristiansen (ansattrepresentant), Bård Dalhaug (daglig

leder)

Sak 32.6.22-23 Resultater fra medlemsundersøkelsen 2022 Mathias

Saksopplysning Mathias la frem resultatene fra medlemsundersøkelsen, styret
fikk også komme med innspill samt stille spørsmål.

Forslag til vedtak Styret tar saken til orientering.

Vedtak Styret tar saken til orientering.

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Hadouchi, Nils

Nerhus Rørstad, Görkem Yüksel, Mathias Kristiansen (ansattrepresentant), Bård Dalhaug (daglig

leder)

Sak 33.6.22-23 Revidert budsjett 2022 Bård

Saksopplysning Styret fikk se forslag til revidert budsjett og kom med egne
innspill.
Innspill som kom var blant annet økte midler til:

- Merch
- Sosiale aktiviteter
- Teknisk utstyr
- UngInfo-skranke

Samt mulighetene for å hente midler fra posten for styrehonorar.
Det ble også kommentert at vi må huske å legge inn økt husleie i
revidert budsjett, samt avskrivning av møbler og kjøkken.

Forslag til vedtak

Vedtak Arbeidsutvalget (AU) kan vedta nytt forslag til revidert budsjett

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Hadouchi, Nils

Nerhus Rørstad, Görkem Yüksel, Mathias Kristiansen (ansattrepresentant), Bård Dalhaug (daglig

leder)

Sak 34.6.22-23 Signering av etiske retningslinjer Bård

Saksopplysning Styret har vedtatt nye etiske retningslinjer for UngOrg. Disse skal
signeres av alle ansatte og tillitsvalgte i organisasjonen. De etiske
retningslinjene ligger vedlagt.

Forslag til vedtak Hele styret signerer etiske retningslinjer.

Vedtak Styret signerer etiske retningslinjer ved neste styremøte
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Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Hadouchi, Nils

Nerhus Rørstad, Görkem Yüksel, Mathias Kristiansen (ansattrepresentant), Bård Dalhaug (daglig

leder

P-saker

P-Sak 7.6.21-22 Lønnsforhandlinger + særavtale 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

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Hadouchi, Nils

Nerhus Rørstad, Görkem Yüksel, Mathias Kristiansen (ansattrepresentant), Bård Dalhaug (daglig

leder)
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Orienteringer fra sekretariatet:
Generelt
Siden sist styremøte har det vært en form for influensa/forkjølelse som har gått i sekretariatet. Dette
har ført til sykdom hos flere. Dette er noe vi merker nå da det er oppgaver som har blitt forskjøvet.
Annet enn dette er vi generelt sett i rute med det vi jobber med.

- De ansatte har signert etiske retningslinjer
- Sekretariatet har begynt å planlegge ansattseminar høsten 2022
- Lønnsforhandlinger er påbegynt

UngOrg

- 22. september lanseres Ungdomshøringen 2022. Dette blir svært spennende og vi
oppfordrer alle i styret til å møte opp her.

- Mona har gått ut i fødselspermisjon
- Brage har begynt med opplæring og er godt i gang med arbeidsoppgavene sine. Fremover

vil vi fokusere videre på å forme stillingen hans.
- Organisasjonshåndboken er snart ferdig.
- Bård og Mathias var i møte med Kulturetaten

UngMed

- UngMed har for tiden kjent på høyt arbeidspress så vi har gjort noen omstruktureringer.
○ Lansering av ungdomshøringrapporten flyttes over på UngOrg-gjengen.
○ Korrekturlesning av organisasjonshåndboka flyttes over på UngOrg-gjengen

- Har deltatt på en samling for fylkesungdomsråd, Framtida.no skrev artikkel om dette, les
den her.

- Deltatt på SUR-møte
- Deltatt på demokrativerksted på Utøya
- Har kommet godt i gang med planlegging av UBM
- Har begynt med planlegging av Ungdomshøringen

UngInfo

- Kurshøsten er i gang, og det er booket 29 kurs på forskjellige skoler.
- Ansvaret for USE-IT kartet har gått fra Mona til Ane.
- Det er en ny rekord av fakturering til Ung.no (60 timer)
- Avdelingsseminar neste uke.
- Planleggingen av UngInfo 30 år er i gang.
- Jobbhåndboken sendes til trykk
- VI får stadig mange henvendelser på telefon.

Lokaler

- Overtakelsesdato på del 1 av de nye lokalene er mandag 19. september kl 0800.
- Vi begynner innflytting neste uke, men skal ikke åpne senteret før 3. oktober. Derfor har vi

god tid på innflytting. Det er viktig at vi også prioriterer at folk får gjort jobben sin.
- Møbelgruppen er godt i gang og vil kobles på innflyttingen snart. De har ansvar for å sikre

møbler til de nye lokalene.
- Alt som omhandler ombygging av Del 2 av lokalene er fortsatt i rute.
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Sak 30.6.22-23 Osloungdommens Frivillighetsmelding 2023

Bakgrunn for saken

I styringsdokumentet 2022-2023 står det følgende:

Å skrive frivillighetsmelding er blitt et fast prosjekt for styret. Det kan være lurt å komme i gang
tidlig, slik at vi får anledning til å både utforske og skrive en god rapport.

Saksutredning

Styret burde vedta en arbeidsgruppe og et tema for frivillighetsmeldingen.

Mulige temaer for frivillighetsmeldingen 2023 kan være:

1. Rekruttering

En oppfølging av frivillighetsmeldingen i 2020/2021 og 2022. Hva er utfordringene den unge
frivilligheten står overfor når det kommer til rekruttering? Hvordan driver ulike organisasjoner med
rekruttering? Hvilke tiltak trengs for å bedre rekrutteringen til den unge frivilligheten?

2. Frivillighet

I flere anledninger er det blitt tydelig at vi mangler en god definisjon på hva frivillighet er, og da
særlig den unge og nye frivilligheten. Målet med denne frivillighetsmeldingen blir å kartlegge den
unge frivilligheten, og lage en god definisjon på hva (ung) frivillighet er. Her kan vi også drøfte det
som blir kalt den nye frivilligheten, og se på utviklingen av ung frivillighet som vi står overfor.

Vurdering av saken

Det er viktig å ha i bakhodet at det vi velger som tema for neste års frivillighetsmelding, også burde
sees i sammenheng med en sak vi ønsker å jobbe ekstra for det året. Politikerne i Oslo har vist at de
setter pris på frivillighetsmeldingene, og de brukes aktiv i arbeidet vårt. Derfor burde temaet som
velges også være av politisk relevans.

I 2019 besto arbeidsgruppen av 2 personer, 2020/2021 var vi 4, i 2022 var vi 3. Det er altså noe
varierende hvor mange personer som har bidratt, men trolig er 2-3 et greit antall, slik at det er
tilstrekkelig arbeid å fordele mellom personene.

Styret burde tenke over følgende:

- Hvilke temaer er det viktig at UngOrg bidrar med kunnskap på?
- Hvor burde fokuset på Frivillighetsmeldingen 2023 ligge? (hvilke kampsaker skal vi ha neste

år?)

Forslag til vedtak:

Følgende blir del av arbeidsgruppen for frivillighetsmeldingen (AFF):

- Victoria Galåen (leder)
- xx
- yy

Temaet for Osloungdommens Frivillighetsmelding 2023 blir AA.

Victoria J. O. Galåen

Styreleder
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Sak 31.6.22-23 Hjertesaker

Bakgrunn for saken

I starten av styreperioden vedtok vi hjertesaker, og fordelte de basert på utvalgene. Innad i
utvalgene ble hjertesakene fordelt på hver av utvalgsmedlemmene.

Det er tenkt at vi tar en runde på hvordan det går med hjertesakene, og ta en avklaring på hva som
forventes når det gjelder arbeidet med hjertesakene.

Saksutredning

Da styret sist behandlet hjertesaker, ble følgende vedtatt:

“Organisasjonsutvalget får hjertesakene aktivitetstilskudd, inkludering og rekruttering.
Politikkutvalget får hjertesakene politisk fravær, 16-årig stemmerett og tilgang på skoler.

Det vil være mulig å få med seg eksterne fra medlemsorganisasjonene til å jobbe med
hjertesakene.”

Siden den gang er det ikke lengre noen som har ansvaret for hjertesakene om aktivitetstilskudd og
lån av skoler.

Vurdering av saken

Frem til nå virker det som at det har vært ganske uklart hva som forventes når det kommer til
hjertesakene, og at arbeidet med de dermed blir ganske svevende. Derfor er det nok positivt at
styret tar en runde og snakker om hjertesakene.

Det er nok også lurt å få fordelt de hjertesakene som er til overs nå, eller i hvert fall finne ut av hva vi
eventuelt skal gjøre med de.

Styret burde tenke gjennom følgende:

- Burde vi endre på hjertesakene våre, nå som to fra styret har trukket seg?
- Hva skal være ansvaret de med hjertesaker har? Hva er ambisjonsnivået?

Forslag til vedtak:

Forslag til vedtak kommer i møtet.

Victoria J. O. Galåen

Styreleder
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Sak 32.6.22-23 Resultater fra UngOrgs medlemsundersøkelse 2022

Bakgrunn for saken

Fra mai til september hadde vi åpen årets medlemsundersøkelse. Vi fikk inn svar fra 28
medlemsorganisasjoner (48% svarprosent), noe som er en nedgang fra fjorårets
medlemsundersøkelse hvor vi fikk 35 svar. Under styremøtet vil vi gjennomgå svarene fra våre
medlemmer.

Saksutredning

For å gi en kjapp orientering fra svarene:

● 28 organisasjoner svarte på undersøkelsen
● Som i fjor var det også mange store organisasjoner som svarte på undersøkelsen
● Det har vært utfordrende å få svar, og vi har ikke prioritert like mye ansatteressurser til å

innhente svar.
● Årets undersøkelse var kortere. Ved fjorårets undersøkelse var det lav fullføringsgrad, noe vi

ikke opplever i år.
● Organisasjonene er i aller høyest grad fornøyd med vårt medlemstilbud. Det er litt mer

blandet tilbakemelding på tilbudet til frivilligheten fra Oslo kommune.
● Organisasjonene kjenner ikke godt nok til alle medlemstilbudene våre, men kjenner godt til

de “vanligste” tilbudene vi har.
● Vanskelig å finne spørsmål som er relevante for alle våre medlemmer, noen melder inn at

det ikke er relevante nok spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Mathias Kristiansen

Politisk rådgiver

12


