Til

Landsstyret

Kopi

Arbeidsutvalget

Dato 2.7.2018
Fra

Jon Hoel

REFERAT FRA LS-2-18
Møtedato: 30.06 kl. 0900-19.46 og 1.7.2018 kl. 11.23-14.57
Møtested: Hausmanns gate 19
Møtetid:
Tilstede

Signe B Johannessen
John Slinning Jannesson
Ragni Olsson
Serena Baldari

Leder (AU)
Generalsekretær (AU)
Oslo
Oslo

Delegat
Observatør
Delegat
Observatør

May-Lis Furenes

universitetet i agder

Delegat

Ørjan Olsen Furnes

Ås

Delegat

Arild Høyland

Grønne Studenter Agder

Observatør

Ole Mathias Arntsen

Trondheim

Delegat

Trine Jakobsen Rydland (lørdag
frem til kl. 18.48

ordstyrer

Jon Hoel

Medlem (AU)

Eirik Berge
Edward V. Svihus
Birte Simone Wilke
Jens Aldo Nilsen

Trondheim
Bergen
Harstad
AU

Referent (og ordstyrer
fra lørdag kl. 19.00)

Frafall
Observatør
Delegat
Delegat
observatør

SAKSLISTE
Møtet åpnes kl 09:00

001

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkallingen og sakslisten godkjennes med
Merknader:
Sak 012 ble sendt ut én dag før møtet startet.
Endringsforslag til saksliste:
Sak 015 gjøres om fra vedtektssak (V) til debattsak (D).

Godkjent

002

Valg av ordstyrer og referent
Trine Jacobsen Rydland valgt som ordstyrer og Jon Hoel valgt som ordstyrer og referent.

Valgt

003

Møteregler og praktisk info
Trine Jacobsen Rydland innleder.

Forslag til vedtak
F1:

Innstilling

Møtereglene vedtas slik de foreligger

Vedtak
F1: Møtereglene vedtas slik de foreligger

004

Frister for landsstyremøter
Jon Hoel innleder
Innstilling
F1: Landsstyret vedtar forslag til “Retningslinjer for forbereding av landsstyremøter”

Votering
F1

For
5

Mot
0

Avholdende
0

Stemte ikke
0

Resultat
Enstemmig vedtatt

Vedtak
F1: Landsstyret vedtar forslag til “Retningslinjer for forbereding av landsstyremøter”

005

Arbeidsutvalgets beretning
Signe Bakke Johannessen innleder

006

Økonomisk beretning
John S Jannesson innleder

007

Lokallagenes runde

Oslo:
-program og skoleringshelg for Grønn Liste
-vært på Stortinget, hatt grønn lunsj og hatt møter fro programinnspill
- sommeravslutning
-omrokkeringer i styret
-beholdt plassen som andre største liste
Ås:
-

Februar: lunsj med Arild. Født fri. Fiksefest

-

Mars: nytt styre på årsmøte. Seminar om landbruk.

-

Felles miljøpils og preik med Naturvernstudentene

-

April: Sykkelfiksing med ca 90 fiksede sykler

-

Mai: plastrydding med Spire ved Årungen

Agder
-formelt stiftet for 2 uker
-fått stand på festival. Vil verve
-vil lage grønn guide for Kristiansand.

-hatt ett styremøte. Kuleste: stiftelsesmøte
Trondheim
-nytt styre. Drøftet politikk med MDG.
-gjenbruksprosjekt med NTNU.
-kuleste: grilling og pilsing i finværet.

008

Beretningsdebatt
Pause 09.54
Møtet gjenopptas 10.05
Foredrag «Lokallagsarbeid» v / John Jannesson
Pause 10.47
Møtet gjenopptas 10.53
Skolering i ledelse v/Rauand Ismail

009

Bytte bank
John S Jannesson innleder

Forslag til vedtak
Innstilling
F1: Grønne Studenter ringer å spør DNB om hva de har tenkt å gjøre for å bedre sin
skåring i etisk bankguide
F2: Grønne Studenter bytter bank til DNB
Nye forslag
Ragni Olsson, Oslo
F3: Grønne Studenter bytter bank til DNB. Hvert år vil bankvalg diskuteres i landsstyret, med
utgangspunkt i Etisk Bankguide.

Votering
F1

For
5
F2

Mot
0
F3

Avholdende

Resultat
Vedtatt

F2/F3
F3

0
For
5

5
Mot
0

F3 Vedtatt
Enstemmig vedtatt

Vedtak
F1: Grønne Studenter ringer å spør DNB om hva de har tenkt å gjøre for å bedre sin
skåring i etisk bankguide
F3: Grønne Studenter bytter bank til DNB. Hvert år vil bankvalg diskuteres i landsstyret, med
utgangspunkt i Etisk Bankguide.
Møtet tar pause kl. 12.00
Møtet gjenopptas kl. 16.05

010

Etiske retningslinjer
John S Jannesson innleder
F1: Miljøpartiet De Grønnes etiske retningslinjer er gjeldende som Grønne Studenters
etiske retningslinjer frem til at Grønne Studenter vedtar egne etiske retningslinjer
F2: Når det i retningslinjene refereres til organ som ikke finnes i Grønne Studenter er
det som hovedregel arbeidsutvalget i Grønne Studenter som tar over den funksjonen
F3: Arbeidsutvalget får fullmakt til å involvere og overlate tolkning og håndheving av
de etiske retningslinjene relevante personer og organ i Miljøpartiet De Grønne dersom:
- arbeidsutvalget ikke har kompetanse til det
- arbeidsutvalget er inhabil i saken

Votering
F1
F2
F3

Vedtak

For
5
5
5

Mot
0
0
0

Avholdende
0
0
0

Resultat
Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt

F1: Miljøpartiet De Grønnes etiske retningslinjer er gjeldende som Grønne Studenters
etiske retningslinjer frem til at Grønne Studenter vedtar egne etiske retningslinjer
F2: Når det i retningslinjene refereres til organ som ikke finnes i Grønne Studenter er
det som hovedregel arbeidsutvalget i Grønne Studenter som tar over den funksjonen
F3: Arbeidsutvalget får fullmakt til å involvere og overlate tolkning og håndheving av
de etiske retningslinjene relevante personer og organ i Miljøpartiet De Grønne dersom:
- arbeidsutvalget ikke har kompetanse til det
- arbeidsutvalget er inhabil i saken
Møtet tar pause kl. 16.52
Møtet gjenopptas kl. 17.02, og fortsetter med sak 012.

011

Organisasjonsutvalget
Workshop

Lørdag:
Møtet heves for dagen kl. 19.46

012

Studentkonferanse
Signe B Johannessen innleder

Forslag til vedtak
Innstilling
F1: Landsstyret gir Arbeidsutvalget i Grønne Studenter sin støtte til å arrangere
Studentkonferansen med målsetningene:
a) å skape et samlingspunkt for landsstyremedlemmer med skolering og faglig påfyl
b) å øke kjennskapen til Grønne Studenter som Miljøpartiet De Grønnes
studentorganisasjon
c) å spre kunnskap om grønn politikk og studentpolitikk
d) å få flere aktive i Grønne Studenter
e) å gi en opplevelse til aktive folk i lokallagene over hele landet
F2a: Landsstyret gir tillatelse til å bruke penger på å leie lokale til konferansen.

F2b: Landsstyret ønsker at AU ikke skal bruke penger på å leie lokale til konferansen.
F2a og F2b tas ikke opp til votering.
F3I: Landsstyret vedtar følgende prioritering av penger: 1. reise 2. mat 3. innledere 4. lokale
Innkomne forslag
F3b: Innledere for andreprioritering på penger hvis vi ikke får sterke navn gratis.
F3a: Landsstyret vedtar følgende prioriteringer av penger: 1. Reise 2. Lokale 3. Mat 4. Innledere

Votering

F3I
F3I/F3A
F3B
F3a
F1

For
3
5
For
5

F3A
5
Mot
2
0
Mot
0

Avholdende

Resultat
F3A enstemmig vedtatt
Vedtatt
Enstemmig vedtatt

Avholdende
0

Enstemmig vedtatt

Møtet tar pause kl. 17.48
Møtet gjenopptas kl. 17.55.

Vedtak
F1: Landsstyret gir Arbeidsutvalget i Grønne Studenter sin støtte til å arrangere
Studentkonferansen med målsetningene:
a) å skape et samlingspunkt for landsstyremedlemmer med skolering og faglig påfyl
b) å øke kjennskapen til Grønne Studenter som Miljøpartiet De Grønnes
studentorganisasjon
c) å spre kunnskap om grønn politikk og studentpolitikk
d) å få flere aktive i Grønne Studenter
e) å gi en opplevelse til aktive folk i lokallagene over hele landet
F3a: Landsstyret vedtar følgende prioriteringer av penger: 1. Reise 2. Lokale 3. Mat 4. Innledere
F3b: Innledere for andreprioritering på penger hvis vi ikke får sterke navn gratis.

013

Resolusjon: Klimamerking av varer
Signe Johannessen innleder

Forslag til vedtak
Innstilling
F1: GSLS-2 sender inn resolusjonen “Klimaavtrykk og forbrukervarer” til MDGLS-3.

Votering
F1

For
5

Mot
0

Avholdende
0

Resultat
Vedtatt

Vedtak
F1: GSLS-2 sender inn resolusjonen “Klimaavtrykk og forbrukervarer” til MDGLS-3.

014

Politisk profil
Signe Johannessen innleder

Ragni Olsson, May-Lis Furenes, Arild Høyland utnevnes som redaksjonskomité for forslag til votering
søndag.

Lørdag:
Møtet tar skrivepause kl. 1822.
Møtet gjenopptas kl. 1840.
Møtet tar pause kl 18.48
Møtet gjenopptas kl. 1900 og fortsetter med sak 011.

Søndag:
Møtet settes kl. 11.23

Forslag til vedtak

Innstilling
F1: Grønne Studenter vedtar tre hovedområder for sin politiske profil.
F2: Grønne Studenter vedtar et narrativ som ramme for utadrettet kommunikasjon.
F3: Arbeidsutvalget skal prioritere å jobbe med disse sakene på sosiale medier, innad i egen
organisasjon og opp mot partiorganisasjonen Miljøpartiet De Grønne.
Redaksjonskomiteens innstilling; “Veiskillet”:
F4: Endre avsnittet «Narrativet» til «Vi lever i en ufattelig spennende tid med store utfordringer.
Som studenter har vi en unik mulighet til å bruke kunnskapen vår til å velge riktig retning for
fremtiden. Verktøyene for å ta oss ut av oljealderen og inn i fornybareventyret finnes allerede. Vi
har muligheten til å skape et samfunn som er miljøvennlig og menneskevennlig, vi kan skape
bærekraftige systemer, og vi kan dra nytte av den fantastiske viljen som bor i oss. Grønne
Studenter ønsker å bruke mindre tid på å tilfredsstille markeder og uoppnåelige idealer, og mer
tid på rekreasjon, natur, relasjoner og nytelse.»
Forslag fra John Slinning Jannesson og Jon Hoel
F8: Grønne Studenter vedtar «Politisk profil» med endringer.

Alternative innstillinger:
F5: Som unge voksne og studenter har vi et spesielt ansvar for å forvalte ressurser på en
gjennomtenkt og kunnskapsbasert måte for fremtida. Verdensomspennende utfordringer der den
fremste av dem er klimaendringer gir grunn til bekymring. Samtidig opplever vi teknologiske
framskritt og en mer liberal og sammenvevd verden. Vi står ved et veiskille der vi ikke må la
følelsen av avmakt vinne, men kontinuerlig fortsette kampen for et varmere samfunn framfor et
varmere klima. Grønne Studenter ønsker å bruke mindre tid på å tilfredsstille markeder og
uoppnåelige idealer og mer tid på rekreasjon, natur, relasjoner og nytelse.

Signert Signe B Johannessen m. fl.
F6: Som unge voksne og studenter går vi en spennende tid i møte, hvor samfunnet står ovenfor
store endringer. Valgene vi tar og kunnskapen vi tilegner oss bestemmer retningen. Vi har
muligheten til å skape et samfunn som er miljøvennlig og menneskevennlig, vi kan skape
bærekraftige systemer, og vi kan dra nytte av all den fantastiske kunnskapen som bor i oss.

Signert May-Lis Furenes m. fl.
F7: Vi lever i en ufattelig spennende tid, med store utfordringer og enda større muligheter. Som
studenter har vi en unik mulighet til å bruke kunnskapen vår til å velge riktig retning for
fremtiden. Vi har allerede verktøyene for å ta oss ut av oljealderen og inn i fornybareventyret. Nå
er det på tide å sette i gang! Vi vil jobbe for et varmere samfunn fremfor et varmere klima. Det
gjør vi for å kunne fortsette å leve i fred og med frihet.

Signert Ragni Olsson m. fl.

Trukket.
F1
F4
F2
F8
F3

For
5
5
5
5
5

Mot
0

Avholdende
0

Resultat
Enstemmig
Enstemmig
Enstemmig
Enstemmig
Enstemmig

vedtatt
vedtatt
vedtatt
vedtatt
vedtatt

Vedtak
F1: Grønne Studenter vedtar to hovedområdet for sin politiske profil.
F2: Grønne Studenter vedtar et narrativ som ramme for utadrettet kommunikasjon.
F3: Arbeidsutvalget skal prioritere å jobbe med disse sakene på sosiale medier, innad i egen
organisasjon og opp mot partiorganisasjonen Miljøpartiet De Grønne.
F4: Endre avsnittet «Narrativet» til «Vi lever i en ufattelig spennende tid med store utfordringer.
Som studenter har vi en unik mulighet til å bruke kunnskapen vår til å velge riktig retning for
fremtiden. Verktøyene for å ta oss ut av oljealderen og inn i fornybareventyret finnes allerede. Vi
har muligheten til å skape et samfunn som er miljøvennlig og menneskevennlig, vi kan skape
bærekraftige systemer, og vi kan dra nytte av den fantastiske viljen som bor i oss. Grønne
Studenter ønsker å bruke mindre tid på å tilfredsstille markeder og uoppnåelige idealer, og mer
tid på rekreasjon, natur, relasjoner og nytelse.»
F8: Grønne Studenter vedtar «Politisk profil» med endringer.

015

Kartlegging valg studentdemokratiet
Signe Johannessen innleder

Forslag til vedtak
Innstilling
F1: Lokallag i Grønne Studenter oppfordres til å stille lister under navnet “Grønn Liste” ved
læresteder der det er mulig.
F2: Lokallag i Grønne Studenter oppfordres til å stille med enkeltpersoner til valg under grønne
kampsaker ved læresteder der dette er mulig.
Trukket.
Møtet tar pause kl. 13.32

Møtet gjenopptas kl. 14.15

016

Status arbeidsplan

John Jannesson innleder
Møtet heves kl. 14.57

Deretter møtekritikk

Referatet er ferdigstilt.
Ås, 2. juli 2018
Jon Hoel,
Referent / Arbeidsutvalgsmedlem

