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01 konstituering
1 Valg av ordstyrer
       Innstilt og valgt: Anders Skyrud Danielsen
2 Valg av referent
       Innstilt og valgt: Signe Bakke Johannessen
3 Valg av protokollunderskrivere
       Valgt: Kristin Myrvang Gjørv og Mattis Ulvang
4 Tellekorps
       Ordstyrer fungerer som tellekorps

02 godkjenning av innkalling
Innkallingen godkjennes med følgende merknad:
Fullstendige sakspapirer kom kvelden før, det er alt for seint. Man bør ha mulighet til å diskutere med medstudenter i 
god tid i forkant.

03 godkjenning av dagsorden
Dagsorden godkjennes med følgende merknad:
Det bes om at ordstyrer vil justere tidsplanen underveis. 

04 godkjenning av forretningsorden
Forretningsorden godkjennes slik den foreligger
Ingen innlegg til saken om forretningsorden, annet enn syntaksfeil siste setning.
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Nicolas Kolnes-Cassis, Stavanger
Endre Borgen Mæland, Oslo
Thomas Karlsen, Tromsø
Kristin Myrvang Gjørv, Tromsø
Peder Gotch Landsverk, Tromsø
Øyvind Elgstøen, Oslo
Håkan Hjorthaug Karlsson, Bergen
Tore Dyrendahl, Trondheim
Johannes S. Bolstad, Bergen
Julie Mørch, Oslo

Møtedato: 28.02.2015 kl 1000
Møtested: Det Grønne Hjørnet, Oslo
Innkalt: Alle medlemmer av Grønne Studenter

Mattis Ulvang, Oslo
Signe Bakke Johannessen, Oslo
Ingrid Fjellberg, Bergen
Jens Petter Grini Pedersen, Bergen
Jon Hoel, Ås
Parshang Aminian, Lillehammer
Emilie Strandenæs, Oslo
Birgitte Kessel, Oslo
Grethe Helene Gundersen, Kristiansand
Magnus Rees, Oslo

tilstede: 
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05 vedtekter
Forslagsstillere fikk mulighet til å innlede.  

Det ble åpnet for debatt om vedtektsendringene:

Ordstyrer skal legge til rette for at F8 om antall landstyrerepresentanter skal komme før F12 om to tredjedel eller 
alminnelig flertall

Det ønskes at oppgavene til internasjonal kontakt og kasserer i AU skal følges opp selv om disse rollene faller bort.
.
Forslag til forretningsorden:
Det er anledning til å foreslå nye vedtektsendringer under landsmøtet

For å kunne gå til votering over forretningsorden, måtte vi avgjøre hvem som hadde stemmerett.

Det debatteres hvorvidt alle som har betalt delegatavgift til Landsmøtet eller alle som påberoper seg å være medlem 
har stemmerett. Det bestemmes at alle som påberoper seg medlemskap har stemmerett.

Votering over forretningsorden.
Første avstemming ga oss stemmelikhet. Derfor ble det mulighet til å argumentere for og imot.

Antall stemmeberettigede: 17
For: 8
Imot: 8
Avholdende: 1
Forslaget har falt. Forslaget faller fordi vedtektene (§5.4) sier forslag skal falle ved stemmelikhet. 

Vedtak:
Vi er 16 stemmeberettigede. 2/3 flertall er 11 stykker. 

Etter endt debatt foreligger følgende endringsforslag:

F22: Endre F16 til liten L i ”leder”
Signert Øyvind
For: 15
Imot: 0
Avholdende: 1

F23: Tillegg til F4:
”Sakspapirene skal gjøres allment tilgjengelig på nett senest 1 uke før landsmøtet”
Signert Øyvind
For: 13
Imot: 0
Avholdende: 3

F24: Endre F8:
”Talsperson av” endres til ”talspersoner for”
Signert Øyvind
For: 13
Imot: 0
Avholdende: 3
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F25: Endre F8:
”faste representanter til landsstyret” endres til ”fast represent, og eventuell 
1. Og 2. Vara til rollen”
Signert Øyvind
For: 13
Imot: 1
Avholdende: 2

F27: Endre F3:
”Det skal tilrettelegges for at delegater kan delta via videolink ved forespørsel i sammenheng 
med påmelding til landsmøtet.”
Signert Johannes
For: 16
Imot: 0
Avholdende: 0

Det skrives kun opp antall stemmer hvis det er spesielt jevnt.

F1 - Enstemmig vedtatt. 
F2 - Vedtas ved akkurat 2/3 flertall. 3 avholdende. 
F3 - Vedtatt.
F4 - Vedtatt.
F5 - Vedtatt.
F6 - Vedtatt.
F7 - Vedtatt.
F8 - Vedtatt.
F9 - Vedtatt.
F10 - Vedtatt.
F12 - Falt.
F13 - Vedtatt. To avholdende. Tre imot. Elleve for.  
F14 - Vedtatt. Tolv for.
F15 - Vedtatt.
F16 - Vedtatt.
F17 – Vedtatt
F18 - Vedtatt.
F19 - Vedtatt.
F20a/F20b - deretter realitet - 20b videre
F20b - Vedtatt.
F21 - Vedtatt.

06 regnskap
Økonomisk ansvarlig, Jens Petter, innleder saken

Lillehammer og Oslo er de eneste som søkte om midler i fjor. De fikk det innvilget. Lillehammer fikk det som 
oppstartsmidler, Oslo fikk det for å dekke et underskudd. Vi sparte penger på å avlyse vintertreff. Vi brukte penger 
på å reise til steder for å lage lokallag der. Vi hadde ikke budsjettert med reiseutgifter og landsmøteutgifter. Julie og 
Endre forklarte hvorfor reiseutgiftene ble som de ble fordi de bestilte billetter seint osv.

Regnskapet godkjennes uten endringer.
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07 Budsjett 
Økonomisk ansvarlig, Jens Petter, innleder saken og legger fram innstilling til 
budsjett

Etter debatt foreligger tre endringsforslag til budsjettet:
Det voteres over de tre innsendte forslagene. 

F1: Slå sammen oppstartsmidler og lokallagsmidler.
For: 12
Imot: 5
Avholdende: 3

F2: Budsjettføre dekking av 50 % av utgiftene til MDGs landsmøte. 
For: 8
Imot: 1
Avholdende: 11

F3: Generalsekretær har mulighet til å omdisponere midler fra “Oppstartsmidler” til “Lokallag-
smidler” hvis “Oppstartsmidler” ikke er tømt innen november. F3 faller fordi F1 ble vedtatt.

Vi stemmer om budsjettet som helhet med endringer. 
For: 18
Imot: 0
Avholdende: 2

Budsjettet vedtas med endring F1 og F2.

08 Årsmelding
Talsperson Magnus Rees innleder saken.
Årsmeldingen godkjennes som innstilt

09 arBeidsplan
Fugerende talsperson, Ingrid Fjellberg,  innleder saken og presenterer innstillingen

Etter debatt foreligger følgende endringsforslag:

F3: ”For å tydeliggjøre skillene mellom organisasjonene skal GS først 
og fremst holde seg til studentpolitikk, mens GU holder på med alle typer 
politikk”
Signert Jens Petter
For: 
Imot: 12
Avholdende: 
Falt
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F4: Rette og/å-feil under ”utvidelse” i ”mål å stifte”
Signert Øyvind
Vedtatt

F5: Stryke setningen om å følge MDGs designmanual.
Signert Øyvind
Falt

F6: Endre ”skal være annonsert på Facebook” til ”skal være annonsert på nett”
Signert Øyvind
Vedtatt

F7: ” Øvrig funksjon 
Grønne Studenter skal fortsatt være en organisasjon der studenter kan komme for å søke, motta 
og dele kunnskap om miljø og politikk. Organisasjonen skal legge opp til gode sosiale møter 
mellom studenter. Det stilles ikke krav til at lokallagene produserer politikk.”
Vedtatt

F8: Under nettsider:
”Det skal legges til rette for, fra sentralt, at lokallagene har en 
aktivitetskalender som kan supplere Facebook i annonsering og deling av 
arrangementer.”
Vedtatt 

F9: Under ”samarbeid med Grønn Ungdom”:
Bytte ut ”det er behov for å tydeliggjøre skillene mellom organisasjonene” med ”vi må passe på 
å samarbeide og dele aktivitet og arrangementer med GU lokalt”
Signert Johannes
Dette forslaget går ut

F9/F3
Vinner mot arbeidsplanen
Realitetsvotering siste setning
F3: 9
F9: 6

Arbeidsplan vedtas med endringene F4, F6, F7 og F8
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10 valg
Ingrid Fjellberg velges til talsperson, ved akklamasjon

Endre Borgen Mæland velges til talsperson, ved akklamasjon

Jens Petter Grini Pedersen velges til generalsekretær, ved akklamasjon

Julie Mørch velges som medlem av AU, ved akklamasjon

Johannes Sand Bolstad velges som medlem av AU, ved akklamasjon

Signe Bakke Johannesen
Referent

 Mattis Ulvang (sign.)                             Dato:                         Sted: 
                                Protokollunderskriver

Kristin Myrvang Gjørv (sign.)              Dato:                         Sted:
                                Protokollunderskriver

 Jens Petter Grini Pedersen (sign.)      Dato:                         Sted: 
                                Generalsekretær


