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Møtedato: 27.-28.01.2018 

Møtested: Haraldsheimen, Oslo 

Innkalt: Alle medlemmer av Grønne Studenter 

 

Til stede: 
Silje Bjordal (Trondheim) 

Margrethe Voll Storaas (Oslo) 

Jan Kristoffer Johnsen (Stavanger) 

Kristen Myrvang Gjørv (Oslo Ordstyrer) 

 

Jonas Nilsen (Oslo) 

Ragni Olsson (Oslo) 

John Slinning Jannesson (Oslo) 

Leanda Klingsheim (Bergen) 

Kristine Bjordal (Trondheim) 

Hermen Søndenaa (Ås) 

Jon Hoel (Ås) 

Ørjan Furnes (Ås) 

Edward Svihus (Bergen) 

 

Kun tilstede på søndag 28.1.2018:  

Signe Bakke Johannessen (Oslo) 

Christen Andreas Wroldsen (Oslo) 

Mattis Ulvang (Oslo)  
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01 KONSTITUERING 
1. Valg av ordstyrer   

Kristin Myrvang velges som ordstyrer 

  
2. Valg av referent   

Silje Bjordal velges som referent 

  
3. Valg av protokollunderskrivere 

Jon Hoel (Ås) og Jan Kristoffer Johnsen (Stavanger) velges som protokollunderskrivere. 
 

4 Tellekorps 
Det vedtas at det ikke nedsettes tellekorps i starten av møtet, men om dette blir nødvendig senere vil 

dette endres da. 

 

02 GODKJENNING AV INNKALLING 

Innkalling godkjennes uten merknader. 

 

03 GODKJENNING AV DAGSORDEN 

Dagsorden godkjennes med følgende endringer: 

Workshop blir med GK blir en introduksjon og bli kjent opplegg. Det er åpent for fri flyt, vi kan gå opp i 

små pauser eller i lunsjen kl.12.15. 

04 GODKJENNING AV MØTEREGLER 

Møtereglene vedtas uten endringer. 
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05 ÅRSMEDING 
Margrethe Voll Storaas og Jan Kristoffer Johnsen innleder 

Årsmeldingen godkjennes uten merknader. 

 

Oppklarende spørsmål: 

 -Alle i GA-AU har vært tilstede på landsmøtene til MDG. Der er det flere toppolitikere. Vi har dannet 

kontakt. Høy temperatur under møtene.  

-Faste tidspunkt for landsstyremøtene foreslås. Det hadde vært en mulighet. Gen.sek har ikke vært tilstede 

på noen av disse dette året, men bør være det.  

-Medier som dekket GS-sak: Studenttorget.no.  

-Status for medlemsregister: ikke blitt noe av. Lars Gaupset er kontaktet. Han har sagt at vi kan sette inn en 

avkrysnings rubrikk i innmeldingsskjema, der av resolusjonen.   

Kommentar fra John Slinning Jannesson: GU slet med å få sentralt medlemsregister, men har i dag et aktivt 

medlemsregister. GS bør høre med dem.  

 

Hvert av de tilstedeværende lokallagene gir en muntlig orientering av sin aktivitet det siste året.  

Under er et kort referert fra orienteringen til inspirasjon for andre lokallag: 

 

Oslo:  

De har fått mange flere betalende medlemmer. Stor oppslutning ved UIO valgkamp, før 13% nå 19,2% av 

stemmende og er nest størst parti. Har vær veldig aktive i sosiale medier og mye stand. Fikk UIO til å gå ut 

av fossilenergi investeringer. Mange arrangementer debatt grønn lunsj, deltok under stortings valgkamp. 

Høst: valgkamp stand og hyggelig middag, kino, grønn lunsj, deltok på klimasøksmål event og arrangerte 

juleverksted.  

 

Bergen:  

Har vært sovende en stund. Oppstart i høst. Har arrangert film kveld, Dumpster diving arrangementer og 

hatt stand under valgkamp. Til neste år har de lyst til å være mer aktiv på sosiale medier, arrangere vegansk 

mat arrangement og øke medlemstallet. Lærerike arrangement om grønn politikk. Ønsker å stille til grønn 

liste.  
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Ås:   

Startet opp februar i 2017 av en trekløver av venner som har hatt fri flyt i møtene. Har hatt noen store 

arrangementer der Arild og Rasmus ble invitert. Liker å arrangere miljø populistisk arrangement, der de 

henter inspirasjon fra sosiale medier. 500 stk. inne arrangementene i valgkampen. Per Espen og Eva joli ble 

hentet til Ås når de var i Oslo. Erfaring de har gjort seg er at folk stille opp om en er proaktiv og spør om 

folk vil hjelpe til. Anser det som viktig å forplikte noen som vil ta over, de har funnet en.  De har bygget opp 

et godt og aktivt studentlag i løpet av året.   

 

Trondheim: 

Hadde mye aktivitet i vår. Helt nytt styre med 7 medlemmer. Har arrangert Green drinks på Stammen en 

gang i måneden, har hatt flere tema kvelder, arrangert foredrag om klimapsykologi av Per Espen Stoknes, 

Grønn og bærekraftig mat av Une og hatt foredrag av Rasmus. Mange i styret sluttet til sommeren. Under 

valgkampen var GS med på lokallagets arrangement med stand og dørbanking. På høsten var det fokus på 

rekrutering, og nytt styre ble satt. Målet for året er ukentlige møter og månedlige arrangement med fire 

hovedfokusområder. 

 

Stavanger:  

Gjorde en veldig bra valgkamp i Stavanger med enviromental list. Jan har sittet i studentparlamentet i år, 

etter at de vant valget.  Det er lite aktivitet i Stavanger GS, men de har arrangert noen arrangementer med 

foredragsholdere som har vært veldig populære. Det er utfordrende å øke medlemsmassen.     
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06 REGNSKAP 
Innledning ved Silje Bjordal. 

Regnskap godkjennes med følgene merknader: 

- Det må legges opp til bedre kommunikasjon med lokallagene om hvilke midler de kan søke på.  

-Det må lages et bedre erfaringsoverføringsskriv til neste Gen.Sek/ økonomiansvarlig. 

- Valgkamp posten burde vært brukt mer av. Venter enda faktura fra OGS ang. Eva Joli. 

- Lokallagenes bankkontoer bør fikses tilgang til for å få utdelt lokallagsstøtten, her bør Gen.Sek bidra mer. 
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07 VEDTEKTER 

Jan Kristoffer Johnsen innleder. 

 

10:20 Voteres over hvert enkelt forslag etter hver debatt.  

Votering: Vedtatt. 

 

10:30 Det er mange redaksjonelle endringer, nye GS-AU får mandat til å utføre disse.  

Votering over om neste AU kan utføre redaksjonelle endringer og at vi tar en votering på hvilken av de 

foreliggende forslagene er redaksjonelle.  

Votering: 

For: Enstemmig vedtatt. 

AU har fått mulighet til å redigere vedtektene fra forslagene: F1, F2, F3, F5, F6, F11, F12, F13, F15 og F16. 

 

Forslag 1-Redaksjonell 

Vedtekt: §5.3  

Siste setning byttes ut med: Ved personvalg og i saker som gjelder ansettelse skal det holdes skriftlig 

avstemming hvis én eller flere deltakere krever det, eller hvis det er mer enn én kandidat til vervet  

Begrunnelse: Enten er det én begge steder, eller så er det en begge steder.  

Innsender: Ragni Olsson  

Votering: Redaksjonell 

For: Enstemmig 

Vedtatt. 

 

Forslag 2-Redaksjonell 

Vedtekt: §5.4 

Første setning byttes ut med: Ved stemmelikhet skal det åpnes for ett innlegg for og ett innlegg mot, og 

deretter ny avstemming.  

Begrunnelse: Avstemming (isf votering) er konsistent med tidligere paragrafer (§5 og §5.3). Evt. endre alle 

tilfeller av “avstemming” til “votering”.  
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Signert: Ragni Olsson  

Votering: Redaksjonell 

For: Enstemmig 

Vedtatt. 

 

Forslag 3-Redaksjonell 

Vedtekt: Alle berørte 

Byttes ut med: landsmøte ELLER Landsmøte 

Begrunnelse: Enten er det Landsmøte, eller så er det landsmøte.  

Signert: Ragni Olsson  

Votering: Redaksjonell 

For: Enstemmig 

Vedtatt. 

 

Forslag 4 

Vedtekt: §6.4  

Byttes ut med: Innkallingen skal opplyse om tid, sted, og krav for påmelding, og formidles via e-post til alle 

lokallag.  

Begrunnelse: Nettsiden er, spesielt med tanke på at den har vært utilgjengelig og kan bli det igjen, ikke et 

godt medium for innkalling, og er overflødig.  

Signert: Ragni Olsson  

 

Votering: 

For: 12 

Mot: 0 

Avholdende: 0 

Vedtatt. 

 

 



LANDSMØTE 

27.-28.01.2018  

9 
 

Forslag 5-Redaksjonell 

Vedtekt: §6.5 

Endringsforslag: Legge til et punktum etter siste setning.   

Begrunnelse: Konsistent tegnsetting.  

Signert: Ragni Olsson  

 

Votering: Redaksjonell 

For: Enstemmig 

Vedtatt. 

 

 

Forslag 6-Redaksjonell 

Vedtekt: §6.8, §5.2, §8.1, §8.2 

Siste setning byttes ut med: Personer som innehar verv i organisasjonen må være medlemmer av GS.  

Begrunnelse: GS er fastsatt som forkortelse i §1.2, og bør brukes gjennom resten av vedtektene, hvis ikke 

trenger ikke forkortelsen å vedtektsfestes.  

Signert: Ragni Olsson  

 

Votering: Redaksjonell 

For: Enstemmig 

Vedtatt. 

 

Forslag 7 

Vedtekt: §5.1 

Byttes ut med: Kun medlemmer i GS has stemmerett ved møter.  

Begrunnelse: Punktet om styreverv er dekket i §6.8, og har ingenting med Avstemminger å gjøre.  

Signert: Ragni Olsson  

 

Votering: 

For: 12 
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Mot: 0 

Avholdende:  

Vedtatt 

 

Forslag 8 

Vedtekt: §7.1 

Endringsforslag: Siste setning fjernes.  

Begrunnelse: Dette dekkes av §6.8, og er overflødig.  

Signert: Ragni Olsson  

Votering: 

For: 11 

Mot: 1 

Avholdende: 0 

Vedtatt. 

 

Forslag 9 

Vedtekt: §7.2 

Endringsforslag: Andre setning fjernes.  

Begrunnelse: Dette strider mot §7.1.  

Signert: Ragni Olsson 

Votering: 

For: 4 

Mot: 4 

Avholdende: 4 

Falt. 
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Forslag 10a 

Vedtekt: §7.2 

Endringsforslag: Valgkomiteens forslag skal være tilgjengelig for medlemmer som er påmeldt til landsmøtet 

senest en uke før landsmøtets start.  

Begrunnelse: Hva betyr ferdig?  

Signert: Ragni Olsson  

 

Votering: 

Falt som følge av vedtatt 10b (8 av 12 stemmeberettigede). 

 

Forslag 10b 

Vedtekt: §7.2 

Endre forslaget fra: Valgkomiteens forslag skal være tilgjengelig for medlemmer som er påmeldt til 

landsmøtet senest en uke før landsmøtets start.   

Endre til: Valgkomiteens innstilling skal være ferdig og gjøres tilgjengelig for medlemmer som er påmeldt 

til landsmøtet senest en uke før landsmøtets start. 

Signert: Margrethe Voll Storaas 

Votering: 

For: 8 for endringen  

Mot:  

Avholdende:  

Vedtatt (8 for av 12 stemmeberettigede). 

 

Forslag 11-Redaksjonell 

Vedtekt: §9.4 

Endringsforslag: Talspersoner/Leder ELLER Talspersonene/Lederen 

Begrunnelse: Konsistent bøying.  

Signert: Ragni Olsson  

 

Votering: Redaksjonell 
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For: Enstemmig 

Vedtatt 

 

Forslag 12- Redaksjonell 

Vedtekt: §4.1, §6.4, §8.2, §8.3, §8.4, §10, §10.1, §10.3, §10.4, §10.5 

Endringsforslag: lokallag ELLER lag 

Begrunnelse: Konsistent språkbruk.  

Signert: Ragni Olsson  

Votering: Redaksjonell 

For: Enstemmig 

Vedtatt 

 

Forslag 13- Redaksjonell 

Vedtekt: §1.2 

Endringsforslag: Andre og tredje setning endres til: Skriftlig skal navnet rettes etter tekstens språk, muntlig 

er navnene likestilt. 

Begrunnelse: Unødvendig krøkkete formulering.  

Signert: Ragni Olsson  

Votering: Redaksjonell 

For: Enstemmig 

Vedtatt 

 

Forslag 14 

Vedtekt: §6.5 

Endringsforslag: Medlemmer som er påmeldt til landsmøtet innen fristen satt av landsstyret, får tilsendt 

sakspapirene senest 1 uke før landsmøtet ELLER Medlemmer som er påmeldt til landsmøtet innen fristen 

satt av landsstyret, får tilsendt sakspapirene senest 2 uker før landsmøtet. (Falt: 1 for) 

Begrunnelse: Som paragrafen står nå kan sakspapirene sendes ut i det landsmøtet begynner, eller året etter, 

eller når som helst.  

Signert: Ragni Olsson  
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Votering: 

For: 12 

Mot: 0 

Avholdende: 0 

Vedtatt. 

 

Forslag 15- Redaksjonell 

Vedtekt: §9.3 

Endringsforslag: Arbeidsutvalget møtes minst en gang annenhver måned og ellers når minst ⅔ av de faste 

medlemmene krever det.  

Begrunnelse: Konsistent språkbruk med §8.4, og i en verbform som bedre egner seg for en vedtekt.  

Signert: Ragni Olsson  

Votering: Redaksjonell 

For: Enstemmig 

Vedtatt. 

 

Forslag 16- Redaksjonell 

Vedtekt: §9.6 

Endringsforslag: Generalsekretæren har særskilt ansvar for organisasjonens administrative og 

organisatoriske arbeid.  

Begrunnelse: Feil i setningsoppbyggingen.  

Signert: Ragni Olsson  

Votering: Redaksjonell 

For: Enstemmig 

Vedtatt. 

 

Forslag 17  

Vedtekt: §9.7 

Endringsforslag: Legge til som første setning: Landsmøtet kan velge en internasjonal kontakt som fast 

medlem i arbeidsutvalget.  
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Begrunnelse: En internasjonal kontakt er aldri tidligere nevnt, og må introduseres.  

Signert: Ragni Olsson  

Votering: 

For: 6  

Falt.  

 

Forslag 18a 

Innkommet forslaget: §9.6 Erstatte hele med: Generalsekretær har særskilt ansvar for organisasjonens 

administrative og organisatoriske drift. For dette arbeidet skal hen motta godtgjørelse tilsvarende høyeste 

skattefrie sats på kr 10.000, halvparten utbetalt ved periodens start og halvparten ved periodens slutt. 

Signert: Margrethe Voll Storaas 

Votering: 

For: 7 

Mot: 5 

Avholdende:  

Falt 

18a falt mot 18b. 

 

Forslag 18b 

Før 18a: Generalsekretær har særskilt ansvar for organisasjonens administrative og organisatoriske drift. For 

dette arbeidet skal hen motta godtgjørelse tilsvarende høyeste skattefrie sats på kr 10.000, halvparten 

utbetalt ved periodens start og halvparten ved periodens slutt.  

Erstatte med: Generalsekretær har særskilt ansvar for organisasjonens administrative og organisatoriske 

drift. For dette arbeidet skal hen godtgjøres med honorar innenfor skattefri sats. Honorarsummen fastsettes 

ved budsjettbehandlingen på hvert landsmøte. 

Signert: Margrethe V Storaas 

 

Votering: 

Falt. 
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Forslag 19 

Vedtekt: § 8.4 

Endre fra «minst fire» til «minst to» slik at den nye setningen blir «Landsstyret møtes minst to ganger i 

året,...» 

Signert: John Slinning Jannesson 

Votering: 

For:12 

Mot:0 

Avholdende:0 

Vedtatt 

 

F20 

Vedtekt §10.6 

Forslag: 

Endring til lokallag skal hete Grønne Studenter {Fylkesnavn} 

Realitet: 

Det oppstår en del forvirring rundt hvor høyt regionalt nivå lokallagene er etablert. Moderorganisasjonens 

Fylleslag vil ifølge vedtekter inkludere Grønne Studenter på det nivået de er etablert og i realiteten er 

Universiteter og Høgskoler ikke etablert på ett kommunalt nivå, slik som lokallagene er nå navngitt. 

Signert: Jan Kristoffer Johnsen 

Votering: 

For:1 

Mot:11 

Avholdende:0 

Falt. 
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08 RESOLUSJON 
Innledning ved Jan Kristoffer Johnsen og Jonas Nilsen 

 

Mattis Ulvang (Oslo) og Leanda Klingsheim (Bergen) har kommet og tar nå del i møtet. Totalt er vi nå 14 

stemmeberettigede. 

 

Resolusjon: Innmeldingskontingent  
Innsendt av: Talsperson Jan Kristoffer Johnsen  

Resolusjonen behandles som helhet. 

 

Forslag  

Nye medlemmer har mulighet til å krysse av på innmeldingsskjemaet om de er studenter. Da krysser de ut 

en egen rubrikk i innmeldingsskjemaet hvor det står: «Jeg er student.»  

  

Grønne Studenter mottar da halvparten av kontingenten til dem som huker av rubrikken. Informasjon til 

studenten sendes til General Sekretæren i Grønne Studenter og som setter studenten i kontakt med aktuelt 

lokallag.  

Vedtak:  

Send inn resolusjon til MDG LM.   

 

Innkomne forslag: 

Forslag 1: 

Flyttes til behandling arbeidsplan. Enstemmig vedtatt.  

Forslagsstiller: Jonas Nilsen 

Votering: Enstemmig vedtatt 
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Resolusjon: Klimaavtrykk og Forbrukervarer  
Innsendt av: OGS  

Resolusjonen behandles som helhet. 

 

For å nå målene i Parisavtalen er det nødvendig å begrense klimagassutslippene til samfunnet så mye som 

mulig. Et viktig bidrag til dette er å tilrettelegge for et mer klimavennlig forbruk.  

  

Forbruk medvirker til global oppvarming gjennom at produksjon og transport fører til utslipp av 

klimagasser. Begrenset bruk av klimaskadelige forbrukervarer vil derfor kunne være et viktig bidrag i seg 

selv i kampen mot global oppvarming.  

  

Dersom det blir enkelt for forbrukere å prioritere miljøvennligheten til produkter kan dette også ha stor 

indirekte påvirkning på den globale oppvarmingen. Bedrifter  

tilpasser sitt tilbud til etterspørselen. Det er derfor logisk at bedrifter vil tilstrebe å  

tilby mer klimavennlige varer dersom kunder etterspør dette. En økt konkurranse om å produsere 

klimavennlige varer kan være et veldig viktig virkemiddel for å begrense klimagassutslipp.  

  

En forutsetning for et mer klimavennlig forbruk er at forbrukere enkelt kan vurdere og sammenligne 

klimaavtrykket til varene de kjøper. For å sikre dette må forbrukere ha tilgang til lettforståelig, 

sammenlignbar informasjon om varenes klimaavtrykk når de kjøper varer.  

  

For å oppnå dette ønsker Oslo Grønne Studenter å utrede et krav om at forbrukervarer skal merkes med 

antall CO2 ekvivalenter av alle klimagasser som har blitt sluppet ut i forbindelse med produksjon og 

transport av varen.  

  

Oslo Grønne studenter vil:  

Utrede / Innføre et krav om at klimaavtrykket til forbrukervarer oppgis på etiketten  

ELLER  

Utrede/ Innføre et krav om at CO2 ekvivalentene sluppet ut ved produksjonen av forbrukervarer oppgis på 

etiketten.  
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Innkomne forslag: 

Forslag 1 

Utrede et krav om at klimaavtrykket til forbrukervarer oppgis på etiketten  

Signert: OGS 

 

Votering: 

Falt som følge av F2 

 

Forslag 2 

Innføre et krav om at klimaavtrykket til forbrukervarer oppgis på etiketten. 

Signert: OGS 

 

Votering: F1 legges til grunn og settes opp mot F2 

For F2:14 

Mot:0 

Avventende:0 

Vedtatt F2 

 

Forslag 3 

Utrede et krav om at CO2 ekvivalentene sluppet ut ved produksjonen av forbrukervarer  

oppgis på etiketten.  

Signert: OGS 

 

Votering: 

Falt som følge av F4 

 

Forslag 4 

 Innføre et krav om at CO2 ekvivalentene sluppet ut ved produksjonen av forbrukervarer oppgis på 

etiketten.  

Signert: OGS 

 

Votering: F3 legges til grunn og settes opp mot F4 

For F4: 14 

Mot:0 

Avventende:0 

Vedtatt F4 

 

 

Votering: F2 legges til grunn og settes opp mot F4 

For: 1 

Mot:13 

Avventende:0 

F4 Falt og F2 er Vedtatt 
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Forslag 5 

Endre alle "Oslo Grønne Studenter" til "Grønne Studenter 

Signert: Jonas Nilsen 

 

Votering: 

For:14 

Mot:0 

Avventende:0 

Vedtatt 

 

Forslag 6 

 "Landsmøtet ber arbeidsutvalget i Grønne Studenter sende resolusjonen til behandling på landsmøtet i 

MDG." 

Signert: Jonas Nilsen 

 

Votering: 

For:14 

Mot:0 

Avventende:0 

Vedtatt 

 

Forslag 7 

Vedta helhet av Resolusjon 2 med alle vedtatte endringer. 

 

Votering: 

For:14 

Mot:0 

Avventende:0 

Vedtatt. 
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13.10: Mattis forlater lokalet. Vi er nå 13 stemmeberettigede. 

 

Forslag til dagsorden:  

 

Forslag 1 

Vi er på overtid. Forslag om 9 min pause. 

Votering: Enstemmig vedtatt. 

 

Forslag 2 

Utvide møtetiden til 16.00. Kutter lunsjen til 30min, etter arbeidsplan gjennomgangen. 

 

Votering: 

For:12 

Mot:1 

Avventende: 0 

Vedtatt 

 

Pause fra 14:12. 
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09 ARBEIDSPLAN 
Innledning Margrethe Voll Storaas. 

 

Forslag 1 

Stryke følgende tekst: "Det er viktig at organisasjonens ledelse på nasjonalt plan består av personer som 

ikke har andre tunge verv i MDG eller lokallagene, dette for å unngå at viktige ressurspersoner får uklare 

roller og nedprioritere Grønne Studenters nasjonale arbeid." 

Forslagsstiller er Jonas Nilsen 

 

Votering: 

For:12 

Mot: 1 

Avventende:0 

Vedtatt 

 

Forslag 2  

Endre tekst "Det skal undersøkes hvordan en oppretter et nasjonalt medlemsregister som er koblet opp mot 

lokallagenes medlemsregister, og som lett kan oppdateres årlig." til "Det skal opprettes et nasjonalt 

medlemsregister." 

Forslagsstiller er Jonas Nilsen 

 

Votering: 

For:12 

Mot:1 

Avventende:0 

Vedtatt 

 

Forslag 3  

Endre tekst "Arbeidsutvalget i Grønne Studenter må opprette en ny nettside eller anskaffe nødvendig 

påloggings informasjon til den eksisterende. GS har mistet tilgang til vår felles nasjonale nettside, og har 

ikke klart å fremskaffe rett påloggings informasjon."  til "Grønne studenter skal oppdatere den nasjonale 

nettsiden." 

Forslagsstiller er Jonas Nilsen 

 

Votering: 

For:13 

Mot:0 

Avventende:0 

Vedtatt 

 

  



LANDSMØTE 

27.-28.01.2018  

22 
 

Forslag 4 

Stryke følgende tekst: "Alle lokallag kan opprette Facebook-side." 

Forslagsstiller er Jonas Nilsen 

 

Votering: 

For:12 

Mot:1 

Avventende:0 

Vedtatt. 

 

Forslag 5 

Stryke følgende tekst: "All aktivitet på nett skal følge MDGs designmanual." 

Forslagsstiller er Jonas Nilsen 

 

Votering: 

For:12 

Mot:0 

Avventende:1 

Vedtatt. 

 

Forslag 6 (Trukket) 

Stryke følgende tekst: "UTVIDELSE - For 2018 har vi som mål å stifte 1 nytt lokallag. På sikt bør det 

strebes etter at alle landets universiteter har lokallag. Aktuelle steder å stifte lokallag er: Agder Universitet, 

Nord og Ålesund NTNU campus. Arbeidsutvalget har hovedansvar for nye lokallag. Det bør opprettes en 

tilkallingsliste med navn på folk som ønsker å dra på reiser for GS for å opprette nye lokallag. På denne 

måten avhenger ikke den viktige støtten ved fysisk tilstedeværelse i oppstartsfasen av AUs timeplan." 

Forslagsstiller er Jonas Nilsen 

 

Forslag 7 

Endre tekst "Vi skal stille liste ved alle utdanningsinstitusjoner som har et studentorgan (parlament, ting, råd 

e.l.) med listevalg." til "Vi skal jobbe for at Grønne Studenter stiller liste ved alle utdanningsinstitusjoner 

som har et studentorgan (parlament, ting, råd e.l.) med listevalg." 

Forslagsstiller er Jonas Nilsen 

 

Votering: 

For:13 

Mot:0 

Avventende:0 

Vedtatt. 

 

  



LANDSMØTE 

27.-28.01.2018  

23 
 

Forslag 8  

Ny tekst: "Grønne Studenter skal ha egen designmanual." 

Forslagsstiller er Jonas Nilsen 

 

Votering: 

For:7 

Mot:6 

Avventende:0 

Vedtatt. 

 

Forslag 9  

Stryke følgende tekst: "Det stilles ikke krav til at lokallagene produserer egen politikk." 

Forslagsstiller er Jonas Nilsen 

 

Votering: 

For:13 

Mot:0 

Avventende:0 

Vedtatt. 

 

Forslag 10 

Ny tekst: "Grønne Studenter skal i løpet av høstsemesteret arrangere en nasjonal konferanse for grønne 

studentpolitikere." 

Forslagsstiller er Jonas Nilsen 

 

Votering: 

For:3 

Mot:8 

Avventende:2 

Falt. 

 

Forslag 11 

Erstatte teksten under "Utvidelse" med følgende:  

Arbeidsutvalget skal ikke aktivt arbeide for å opprette nye lokallag i denne perioden. Kun dersom det finnes 

lokale ressurspersoner skal arbeidsutvalget støtte dem i deres arbeid med å opprette lokallag. 

Signert: John Slinning Jannesson 

 

Votering: 

For: 13 

Mot:0 

Avventende: 0 

Vedtatt. 
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Forslag 12 (Trukket) 

Under "Deltakelse i studentdemokratiet" erstatte første setning med følgende:  Ved utdanningsinstitusjoner 

som har et studentorgan (parlament, ting, råd e.l.) med listevalg skal vi stille til valg dersom vi har lokallag 

eller ressurspersoner. 

Signert: John Slinning Jannesson 

 

Forslag 13 

Legge til et nytt punkt: 

Organisasjonsutvikling 

Målet for 2018 er å få plass en struktur i slik at organisasjonen er godt rustet til valgåret 2019 hvor vi kan 

forvente en medlemsvekst. Landsstyret skal sette ned et organisasjonsutvalg på fem til sju personer som skal 

undersøke følgende og ta stilling til: 

·         Rolle, mål, form 

·         Forhold til GU, MDG 

·         Rolle i valgkamp 

·         Hvordan sentralt bedre kan støtte lokallag 

·         Lokallags forhold mellom hverandre og nasjonalt. Landsstyre osv. 

·         Lokallags forhold til MDG på kommune- og fylkesnivå 

·         Frikjøp/godtgjørelse av personer i arbeidsutvalget 

 

Organisasjonsutvalgets anbefalinger vil danne grunnlag for vedtektsendringer, budsjett og arbeidsplan som 

behandles på landsmøtet i 2019  

Signert: John Slinning Jannesson 

 

Votering: 

For:12 

Mot:0 

Avventende:1 

Vedtatt. 

 

Forslag 14 

Legge til et nytt punkt: 

Landsstyret 

Det skal avholdes minst ett fysisk landsstyremøte i perioden 

Signert: John Slinning Jannesson 

 

Votering: 

For:8 

Mot:1 

Avventende:4 

Vedtatt. 
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Forslag 15 (trukket) 

Nye medlemmer i MDG kan velge en ny type medlemskap kalt student, med samme medlemsavgift som 

redusert kontigent.  

Signert: Ragni Olsson  

 

Forslag 16 (Trukket) 

Nye medlemmer i MDG kan velge en ny type medlemskap kalt student, med samme medlemsavgift som 

redusert kontigent.  

Det skal også oppgis på innmeldingen/informeres i bekreftelsen at det lokale GS-lokallaget vil ta kontakt for 

å høre om det nye medlemmet vil være aktiv, på lik linje som lokallagene på fylkes- og kommunenivå gjør i 

dag.  

Signert: Ragni Olsson  

 

 Forslag 17 

 Ønsker å legge til dette kulepunktet i forslag 13. 

"Medlemskap: Overlappende medlemskap i MDG, felles eller eget medlemsregister" 

Signert: John Slinning Jannesson 

 

Votering: 

For:12 

Mot:1 

Avventende:0 

Vedtatt. 

 

Forslag 18a: Resolusjon til arbeidsplan (Trukket) 

Nye medlemmer har mulighet til å krysse av på innmeldingsskjemaet til Miljøpartiet De Grønne om de er 

studenter. Da krysser de ut en egen rubrikk i innmeldingsskjemaet hvor det står: 

«Jeg er student.» 

 

Informasjonen til studenten sendes til General Sekretæren i Grønne Studenter og som setter studenten i 

kontakt med aktuelt lokallag. 

Vedtak: Send vedtak til MDG LM.  

Kulepunkt: 

[Grønne Studenter mottar da halvparten av kontigenten til dem som huker av rubrikken.] 

Signert: jan Kristoffer Johnsen 

 

Forslag 18b: (trukket) 

Stryke tekst "Grønne Studenter mottar da halvparten av kontigenten til dem som huker av rubrikken. 

Informasjon til studenten sendes til General Sekretæren i Grønne Studenter og som setter studenten i 

kontakt med aktuelt lokallag." 

Forslagsstiller: Jonas Nilsen 
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Forslag 18c: (trukket) 

Stryke teksten: "Grønne Studenter mottar da halvparten av kontigenten til dem som huker av rubrikken." 

Forslagsstiller: Jonas Nilsen 

 

Forslag 18d: (trukket) 

Endre tekst fra "Nye medlemmer har mulighet til å krysse av på innmeldingsskjemaet om de er studenter." 

til "Nye medlemmer i MDG har mulighet til å krysse av på innmeldingsskjemaet om de er studenter." 

Forslagsstiller Jonas Nilsen 

 

 

Forslag 18e:  (trukket) 

Stryke tekst: Da krysser de ut en egen rubrikk i innmeldingsskjemaet hvor det står: «Jeg er student.»" 

Forslagsstiller Jonas Nilsen 

 

Forslag 18f: (trukket) 

 "Stryke tekst: "Vedtak: Send inn resolusjon til MDG LM." 

Forslagsstiller Jonas Nilsen 

 

Forslag 19 (trukket) 

Nye medlemmer i MDG kan velge en ny type medlemskap kalt student, med samme medlemsavgift som 

redusert kontigent. Vedtaket sendes til den det måtte vedrøre i MDG. 

Signet: Ragi 

 

Dagsorden (14.19)  

John, Edvard og Leande har gått ut for å varme lunsjen. Totalt 10 stykker stemmeberettigede. 

 

Forslag 20 

"Arbeidsutvalget i Grønne Studenter skal jobbe for at nye medlemmer i MDG har mulighet til å krysse av 

på innmeldingsskjemaet om de er studenter."  

 

Votering: 

For:10 (Enstemmig) 

Mot:0 

Avventende:0 

Vedtatt. 

 

Dagsorden:  

Forslag: 30min pause fra 14:30. Tilbake etter lunsj kl.15.00.  

Votering: Enstemmig vedtatt 

Møtet startet igjen kl.15:05. Alle er tilbake, vi er 12 stykker stemmeberettigede. 
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Dagsorden: 

 

Forslag 1 

Taletid kutt til 2min 

 

Votering: 

For:11 

Mot: 1  

Vedtatt. 

 

Forslag 2 

Taletid kuttes til 1min 

 

Votering: 

For:4 

Mot: 8  

Falt. 

 

Forslag 21  

LM Vedtar heltheten i arbeidsplanen med alle de vedtatte endringene.  

 

Votering: 

For: 12 

Mot:0 

Avventende:0 

Vedtatt. 
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10 BUDSJETT 
Innledning ved Silje Bjordal. 

Forslag til dagsorden 

Forslag 1 

Utsetter møtet slutt med en halvtime, dvs. til kl. 16.30.  

Votering:  

Enstemmig vedtatt. 

 

Innkomne endringsforslag til budsjettet: 

 

Forslag 1 

Øke posten "Drift av nettsider" til 10 000 kr 

Forslagsstiller Jonas Nilsen 

 

Votering: 

For:10 

Mot:2 

Avventende:0 

Vedtatt. 

 

Forslag 2 (trukket) 

Øke posten "profilering" til 10 000 kr 

Forslagsstiller Jonas Nilsen 

 

Forslag 3 

Kutte posten "Nye lokallag" til 3000 kr 

Forslagsstiller Jonas Nilsen 

 

Votering: 

For:11 

Mot: 

Avventende:2 

Vedtatt. 

 

Forslag 4 

Kutte posten "annet" til 2000 kr 

Forslagsstiller Jonas Nilsen 

 

Votering: 

For:11 

Mot:1 

Avventende:1 

Vedtatt. 
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Forslag 5  

Kutte posten "reise" til 8000 kr 

Forslagsstiller Jonas Nilsen 

 

Votering: 

For:6 

Mot:4 

Avventende:3 

Falt. 

 

Forslag 6 

Opprette ny post "Studentvalgkamp" og sette denne posten til 15 000 kr 

Forslagsstiller Jonas Nilsen 

 

Forslag 7 

Opprette ny post "Studentvalgkamp" og sette denne posten til 10 000 kr  

Forslagsstiller Jonas Nilsen 

 

Votering: F6 til grunn mot F7 

For:11 

Mot:0 

Avventende:2 

Vedtatt (10 000kr) 

 

Votering: F7 

For:8 

Mot:3 

Avventende:2 

Vedtatt. 

 

Forslag 8 

Opprette ny post "Arbeidsutvalget" og sette denne posten til 2000 kr 

Forslagsstiller Jonas Nilsen 

 

Votering: F8 til grunn mot F11b 

For:7 

Mot:5 

Avventende:1 

Vedtatt (6000kr) 

 

Votering: F11b 

For:10 

Mot:0 

Avventende:3 

Vedtatt (6000kr). 
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Forslag 9 

Stryke post "Godtgjørelse GenSek" 

Forslagsstiller Jonas Nilsen 

 

Votering: 

For:10 

Mot:3 

Avventende:0 

Vedtatt 

 

 

Forslag 10a (Trukket) 

Endre «grunnstøtte til lokallagene» fra 18 000 kr til 5 000 kr og opprette posten «landsstyret» på 13 000 kr 

Signert: John  Slinning Jannesson 

 

Forslag 10b 

Endre forslag 10a fra: Endre «grunnstøtte til lokallagene» fra 18 000 kr til 5 000 kr og opprette posten 

«landsstyret» på 13 000 kr. 

 

Til: Endre «grunnstøtte til lokallagene» fra 18 000 kr til 12 000. Opprette posten «landsstyret» på 6 000 kr. 

Signert: Margrethe Voll Storaas 

 

Votering: 

For:13 

Mot:0 

Avventende:0 

Vedtatt. 

 

 

Forslag 11a: (trukket) 

Ta 10 000 kr fra «Godtgjørelse GenSek» og opprette posten «Arbeidsutvalget» på 10 000 kr  

Signert: John Slinning Jannesson 

 

Forslag 11b  

Opprette posten «Arbeidsutvalget» på 6 000 kr 

Signert: Margrethe Voll Storaas 

 

Votering: F11b 

For:10 

Mot:0 

Avventende:3 

Vedtatt (6000kr). 

 

Forslag 12:  (Trukket) 

Landsstyret 

Det skal avholdes minst ett fysisk landsstyremøte i perioden 

Signert: John  Slinning Jannesson 
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Forslag 13  (Trukket) 

Endre «grunnstøtte til lokallagene» fra 18 000 kr til 5 000 kr og opprette posten «landsstyret» på 13 000 kr. 

Signert: John  Slinning Jannesson 

 

Forslag 14 (Trukket) 

Ta 10 000 kr fra «Godtgjørelse GenSek» og opprette posten «Arbeidsutvalget» på 10 000 kr 

Signert: John  Slinning Jannesson 

 

Forslag 15 

Åpne strekk for å sende inn nytt forslag til forslag 10.  

 

Votering:   

For: 12 

Mot: 6 

Vedtatt. 

 

Forslag 16 

LM vedtar helheten i budsjettet med alle de vedtatte endringene.  

 

Votering 

For: 13 enstemmig 

Mot: 0 

Avholdende:0 

Vedtatt. 
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11 VALG 
Innledning ved Margrethe Voll Storaas. 

Det bemerkes at det er mulig for landsstyret å supplere arbeidsutvalget mellom Landsmøtene. 

 

Kl. 16:20 Edward Svihus (Bergen) forlater lokalet. Vi er nå 12 stemmeberettigede.   

 

Valg av arbeidsutvalg 

Signe Bakke Johannessen velges til leder ved akklamasjon. 

John Slinning Jannesson velges til generalsekretær ved akklamasjon. 

 

Margrethe Voll Storaas benker Jon Hoel fra Ås som ordinært styremedlem til AU. 

Jon Hoel velges til ordinært styremedlem ved akklamasjon. 

 

 

Valg av delegater til Miljøpartiet De Grønnes Landsmøte 

Innkomne forslag: 

Forslag 1 

-2 plasser til AU 

-2 plasser utlysning  

Signert Jonas Nilsen 

 

Votering: 

For: 11 

Mot:1 

Avholdende: 0 

Vedtatt. 
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Møtekritikk: 

-Lærerikt. Bra med input fra andre lokallag. 

-Matkurs var en kjempe god ide. 

-Dumt med 45min til vedtekter og budsjett. En bør sette en frist for innsending av dette før. 

-LM bør arrangeres senere på året, Januar er for tidlig. 

-Tidsplanen burde vært annerledes. 

-Bra med et variert program, selv i etterkant. 

-Mest profesjonelle landsmøtet. 

-Bedrer kommunikasjonen innad i grønne studenter.  

-Veldig press på tiden. Det bør innarbeide bedre rutiner.  

- Selvkritisk burde lest sakspapirene bedre og sendt inn vedtektsendringene før.  

 

Landsmøtet heves 16:35, søndag 28.01.2018.  

 

Silje Bjordal 

Referent 

 

Jan Kristoffer Johnsen (sign.)                 Dato:                         Sted:  

Protokollunderskriver 

 

Jon Hoel (sign.)                  Dato:                         Sted: 

Protokollunderskriver 

 

John Slinning Jannesson (sign.)       Dato:                         Sted:  

Generalsekretær 


