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Saksliste

Faste saker

Sak 1.9.22-23 Godkjenning av innkalling og saksliste Victoria

Saksopplysning

Forslag til vedtak Saksliste og innkalling godkjennes.

Vedtak Saksliste og innkalling godkjennes.

Sak 2.9.22-23 Godkjenning av protokoll Victoria

Saksopplysning Protokollen ble sendt ut med noen merknader fra styreleder
(Görken oppmøte).

Forslag til vedtak Protokoll fra det 8. styremøte i UngOrg 2022/2023 godkjennes.

Vedtak Protokoll fra det 8. styremøte i UngOrg 2022/2023 med
merknader fra styreleder godkjennes.

Bård forlot møtet.

Sak 3.9.22-23 Orienteringer

Saksopplysning Sekretariatet Orienteringen ble sendt ut med
sakspapirene og kan leses her.

Arbeidsutvalget - AU har siden sist jobbet med å
planlegge studieturen til
Berlin, og vært i Berlin! Tiden
ble brukt på team building,
museer og jobbing. AU skulle
på møte med Berlins KIF, men
de avlyste. AU har avtalt å
møte dem digitalt. Det passet
heller ikke for Berlins UngOrg
å møtes denne gangen, men
de var interesserte i å få til et
samarbeid neste år.

Politikkutvalget - Ingen oppdateringer.

Organisasjonsutvalget - Ingen oppdateringer.

Victoria Opheim Galåen - Vært på møte med deler av
sekretariatet om
medlemsarrangementer
fremover.

- Startet opp arbeidet med

https://docs.google.com/document/d/1zZ1uzRaSb0fT58_hId6oaEB11JblK8vlTsdAK_Y80xc/edit?usp=sharing


frivillighetsmeldingen, og hatt
to møter for å planlegge. Vi
satser på å begynne med
intervjuer og gjennomføre det
i løpet av desember.

- Hatt møter for å planlegge
julegrøten, og hatt julegrøt!

- Møter i møbelgjengen, det
meste begynner å komme på
plass.

- Vært med på å feire UngInfo
30 år! Sykt hyggelig å se alle
som har jobbet her før.

- Skrevet et leserinnlegg i
forbindelse med frivillighetens
dag, men ingen ville trykke
det :((

- Vært i Berlin med AU!
- Ellers: Hatt for mange

eksamener på for kort tid og
fått meg jobb som
generalsekretær i
Humanistisk Ungdom <33

Ingvild Husby Halderaker - Vært på AU-Møter
- Vært på feiring av UngInfo

30år!
- Planlagt tur til Berlin, siden

jeg er reiseleder
- Reist til Berlin med AU!!
- Vært på julegrøt
- Vært på julebord
- Jobber med

frivillighetsmeldingen
- Hatt møter om

frivillighetsmeldingen

- Klar for juleferie!!!

Fatima Hadouchi

Nils Nerhus Rørstad - Hot tips fra Nils: Dersom man
skal produsere mye tekst, kan
man AI-generere halvdårlig
tekst. Det fungerer veldig
godt.

Görkem Yüksel - Fornøyd med julegrøten.
Synes selv det gikk veldig bra.
Det fungerte godt å slå
sammen julegrøt og åpning
av senteret.

Ahmet Titrek

Andréa Konradi



Isak Andersson

Forslag til vedtak Styret tar orienteringene til orientering.

Vedtak Styret tar orienteringene til orientering.

4.9.22-23 Terminliste Victoria

Saksopplysning ● 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)

Aktuelle datoer fremover:
- Julegrøt, 13. desember
- Agnes har invitert styret til å komme med innspill til

Org-håndboka, 3. januar

Forslag til vedtak Styret tar saken til orientering.

Vedtak Styret tar saken til orientering.

Løpende saker

Sak 46.9.22-23 Nettsider og visuell profil - orientering Brage

Saksopplysning Sakspapirene ble sendt ut på forhånd og kan leses her.

Diskusjon Styret lurer på om universell utforming også betyr at man kan
velge å få nettsiden opplest. Hvis det ikke er vurdert, bør
sekretariatet se på om det er mulig og nødvendig.

Styret ber sekretariatet om en oppklaring på om det vil være
noen faste kostnader etter at nettsiden er opprettet.

Styret synes det er en stor utgift å oppdatere nettsidene, og ber
daglig leder undersøke om det er rom for en slik investering i
budsjettet. Ett styremedlem trekker frem at dersom det blir
byrådsskifte i 2023 er det en risiko for at frivilligheten får mindre
penger.

Styret ønsker å bli koblet på arbeidet med en ny visuell identitet.

Forslag til vedtak Styret tar saken til orientering.

Vedtak Styret tar saken til orientering. Styret ønsker å diskutere saken
nærmere i forbindelse med sak om budsjett 2023.

https://docs.google.com/document/d/1X8Uoctx2vsGoQzmfEngHNWIkXDZQtYvpnpV53sEFMXs/edit?usp=sharing


Sak 47.9.22-23 Merch til styret Synne

Saksopplysning Sakspapirene ble sendt ut på forhånd og kan leses her.

Diskusjon Styret diskuterte om det var dumt å gå for blå gensere dersom
blåfargen ikke lenger skal være en del av den visuelle profilen til
UngOrg.

Styret diskuterte også om det var vits å kjøpe post it-lapper med
logo. Det ble påpekt at poenget med post it-lapper er at man skal
skrive på dem og at det er litt unødvendig med logo.

Forslag til vedtak Styret velger hvilken versjon av genser de ønsker, og at de
godkjenner merch-forslag om penn og post it til møterommene.
Samt at de tar videre ideen om å hente inn merch fra
medlemsorganisasjonene våre.

Vedtak Styret vedtar at det bestilles blå genser med hvit logo (forslag 2)
til styremedlemmene.

Styret vedtar at det ikke skal bestilles post it-lapper.

Styret vedtar at det bestilles penner.

Styret vedtar at det hentes inn merch fra
medlemsorganisasjonene.

Sak 48.9.22-23 Nye åpningstider for UngInfo-senteret Julie

Saksopplysning Sakspapirene ble sendt ut på forhånd og kan leses her.

Diskusjon Styret støtter forslaget om å ha kveldsåpent istedenfor
lørdagsåpent. Samtidig vil styret påpeke at forslaget innebærer at
man totalt sett kutter i antall timer senteret er åpent. Et forslag er
å ha åpent 13:00-18:00 hver dag og eventuelt én lørdag i
måneden. Det presiseres også at hvis man kutter ut senteret på
lørdager vil det innebære at lørdagsvaktene får en
endringsoppsigelse, og at de eventuelt må ansettes på nytt med
en annen kontrakt. Ansattrepresentant viser til at en endring som
er mer inngripende enn den som er foreslått, kan tenkes å ha
innvirkninger som man må tenke på. F. eks at sene åpningstider
kan gjøre det mindre attraktivt å fortsette i jobben eller søke jobb
hos UngInfo. I tillegg til at man bør se på særavtalen om det er
noe i den som forhindrer en slik endring, eller at det vil innebære
ekstra utgifter til overtidsbetaling.

Styret ønsker å vente med beslutningen til Bård eller Julie er til
stede på møtet. Styret synes det er dumt å ta en beslutning nå
dersom åpningstidene må endres igjen når langtidsstrategien er
på plass (mars).

https://docs.google.com/document/d/1CRd_SYV1WyEzPgVSIEThRJ8_C3sIuj7JDDBSJ3jO3CI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-W2XVN65nuMxRImTaww49h5VXJ-n7pVa-ygJ5AsG3lo/edit?usp=sharing


Forslag til vedtak Styret tar saken om nye åpningstider for UngInfo-senteret til
etterretning, og de nye åpningstidene blir 12 - 17 på hverdager, og
12 - 19 onsdager.

Vedtak Styret vedtar å utsette saken til et senere styremøte.

Sak 49.9.22-23 Årsmøte: Medlemskontingent Victoria

Saksopplysning Sakspapirene ble sendt ut på forhånd og kan leses her.

Diskusjon Styret mener det ikke er kontigentens størrelse som er grunnen
til at mange medlemsorganisasjoner glemmer å betale. På
årsmøtet i fjor var det ingen som hadde noen innvendinger da
styret foreslo å øke kontingenten. Styret anser kontingenten mest
som en symbolsk sum, og at det ikke er riktig å hente ut mer
penger fra organisasjonene i år pga. inflasjon og at de ikke fikk
noen ekstra støtte fra Oslo kommune.

Orienteringssak Styret tar saken til orientering.

Vedtak Styret tar saken til etterretning.

Andrea forlater møtet.

Sak 52.9.22-23 Årsmøte: Vedtekter Victoria

Saksopplysning Sakspapir til saken ble ikke sendt ut i forkant av møtet, men kan
leses her.

Diskusjon Styret diskuterer om det er mulig å gjøre noe med punkt 5.3 i
vedtektene. Det er en utfordring for styret når de har ikke-aktive
medlemmer. Da skal det veldig lite til for at styret ikke er
vedtaksdyktige. Styret vil se på om det er noen endringer man
kan gjøre for å forhindre denne typen situasjoner.

Styret diskuterer muligheten for å ha i vedtektene at det kan
velges nye styremedlemmer i løpet av perioden dersom flere
styremedlemmer trekker seg fra vervene sine. Nå er praksis at
man supplerer verv når noen har trukket seg. Denne praksisen
kan tas med i vedtektene.

Et innspill fra et styremedlem er at styret bør ha en
kontaktperson i styret som man kan snakke med dersom man
mistrives eller lurer på om man skal trekke seg.
Noen i styret spør om det er verdt å ta opp igjen dette med at
SUR ikke skal ha egen representant i UngOrg. Det ble ikke landet

https://docs.google.com/document/d/1jTtzXBbzWKCMuF4HesyXkOg7DH0AUqtc1h9okFAbHVs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12eTDht6HvhlsFMHvuwSdbQCoXfea2DVf8hBAr9MgfUM/edit?usp=sharing


noe.

Styret ønsker å ta opp igjen en sak som ikke gikk gjennom i fjor.
Det handler om kravene for å avholde et ekstraordinært årsmøte.
I dag må minst halvparten av medlemsorganisasjonene være
representert. Det er flere enn det som pleier å være på årsmøtet.
Styret foreslo i fjor at det kun trengs ⅓ av organisasjonene for at
et ekstraordinært årsmøte skal være vedtaksdyktige. Et annet
forslag er å senke kravet til medlemsorganisasjoner, men øke
kravet til antall styremedlemmer som kreves for å kalle inn til et
ekstraordinært årsmøte.

På årsmøtet i 2021 foreslo Unge Venstre å fjerne kravet til
kjønnsbalanse i styret. Saken kunne ikke behandles, da man ikke
kan fremme saker i selve møtet. Situasjonen er den at det står
“bør” og at det ikke følges så strengt i praksis.

Et styremedlem foreslår at man endrer alle steder der det stå
“Oslo” til “nasjonale”.

Forslag til vedtak Styret tar saken til etterretning. Arbeidsgruppen tar med seg
innspillene i det videre arbeidet.

Vedtak Styret tar saken til etterretning. Arbeidsgruppen tar med seg
innspillene i det videre arbeidet.

Andrea er tilbake i møtet.

Sak 50.9.22-23 Årsmøte: Prinsipprogram Victoria

Saksopplysning Sakspapir til saken ble ikke sendt ut i forkant av møtet, men kan
leses her.

Diskusjon Styret diskuterer nødvendigheten av prinsipper og hva de skal
inneholde. Ansattrepresentant nevner at det kan være lurt å
involvere UngMed og UngInfo, da prinsippene utgjør grunnlag for
hvordan avdelingene skal uttale seg i mediene eller i høringssvar
o.l.

Forslag til vedtak Styret tar saken til etterretning.

Vedtak Styret tar saken til etterretning.

Sak 51.9.22-23 Årsmøte: Styringsdokument 2023 - 2024 Victoria

Saksopplysning Sakspapir til saken ble sendt ut i forkant av møtet, men kan leses
her.

Diskusjon Victoria og Nils ser på om noen av målene er oppfylt og bør
justeres i dokumentet. De skal også se om de kan lage mer flashy
titler, samt gå gjennom gruppediskusjonene fra årsmøtet i fjor.

https://docs.google.com/document/d/1dEoayMzxGsK7e5m5GorJMWuk-hy2k_OS2N-UNYKrnJU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qWC7XE2H3SPpO3e9EdX3ZouTGaMFQ0LTd6GsVkVsIhA/edit?usp=sharing


Victoria og Nils ser på diskusjonene fra gruppediskusjonene
under årsmøtet i gjor.

Forslag til vedtak Styret tar saken til etterretning. Arbeidsgruppen tar med seg
innspillene i det videre arbeidet sitt.

Vedtak Styret tar saken til etterretning. Arbeidsgruppen tar med seg
innspillene i det videre arbeidet sitt.

Sak 53.9.22-23 Langtidsstrategi - orientering Victoria

Saksopplysning Ved det 8. styremøtet 22-23, ble det vedtatt at styret skulle
oppdateres på langtidsstrategien på alle fremtidige møter. Derfor
presenteres nå et foreløpig utkast til langtidsstrategiens
disposisjon. Det er nå laget et foreløpig utkast til
langtidsstrategien. Den ligger vedlagt i sakspapirene.

Dette er som nevnt bare et utkast og det oppfordres til at styret
kommer med innspill på dette utkastet. Det har for eksempel
tidligere vært diskutert om man skal ha én langtidsstrategi som
dekker hele organisasjonen eller tre separate som dekker hver sin
avdeling. Styrets tanker og refleksjoner rundt dette ville vært
spennende å høre.

Diskusjon Styret synes det er fint å ha en felles for alle avdelinger istedenfor
én for hver avdeling. Det er mye samarbeid mellom avdelingene
og det er mye enklere hvis man har en felles strategi.

Styret ønsker at det skal stå mer om dobbeltrollen til UngOrg i
dokumentet. Det vil si UngOrg som medlemsorganisasjon og
UngOrg som UngOrg. Noen ganger er det vanskelig for styret å
måtte prioritere mellom medlemmene og seg selv.

Det bør komme et nytt organisasjonskart som viser hvordan
UngOrg skal se ut til slutt, herunder hvilke styringsmodeller
organisasjonen skal ha.

Styret presiserer at det bør være mulig å endre langtidsstrategien
dersom det viser seg at noen av målene ikke kan realiseres. Med
mulighet for forbedring underveis vil langtidsstrategien alltid
kunne være aktuell. Langtidsstrategien bør ha et eget kapittel om
hvordan man skal og hvem som skal revidere den.

Forslag til vedtak Styret tar saken til etterretning.

Vedtak Styret tar saken til etterretning.



5.9.22-23 Fadderordning Victoria

Saksopplysning Det tas en runde på oppfølging av fadderorganisasjoner, blant
annet styremedlemmenes “nye” fadderorganisasjoner som ble
fordelt ved forrige styremøte.

Fordelingen av fadderorganisasjoner finner du her.

Aktuelle ting å informere om gjennom fadderordningen er:
- Vi har helt nye lokaler!
- Kommende medlemsarrangementer
- Mulighet for booking av det nye senteret

Forslag til vedtak Saken tas til etterretning.

Vedtak Saken tas til etterretning.

Styret behandlet en P-sak om ansettelse av politisk rådgiver. Denne kan leses i egen

p-saksprotokoll.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_d_Jb6Ymj67UmAoUsDCVt2gwpHOLqGj61WGQgRiqekc/edit?usp=sharing

