
 

 

 



 

REFERAT FRA GSLM19 

Møtedato: 16.02-17.02.2018 

Møtested: Haraldsheimen Vandrerhjem 

Møtetid: 09.00 – 16.50 (16.02) 10.30 – 14.45 (17.02) 

Tilstede   

Tale Østrådal Bergen Delegat 

Ørjan Olsen Furnes Ås Delegat 

Timm Seitz Oslo Delegat 

Tor Grobstok Ås Delegat 

Helga Sofie Gisholt Jønland Ås Delegat 

Selma Sollihagen Ås Delegat 

Martin Løken Ås Delegat 

Vemund H. Jernsletten Oslo Delegat 

Sigrid Knag Ås  Delegat 

Benedikte Espeland Oslo Delegat 

Ragni Olsson Oslo Delegat 

Evren Unal Agder Delegat 

Camilla Langen 
Drammen (Oslo til 
høsten) 

Delegat 

Andreas Moksnes Trondheim Delegat 

Linnea Zettergren Oslo Delegat 

Signe Bakke Sølberg Johannessen Arbeidsutvalget Delegat  

John Jannesson Arbeidsutvalget Delegat 

Jens Aldo Carrizo-Nilsen Arbeidsutvalget Delegat 

Jon Fartein Lygre Hoel Arbeidsutvalget Delegat 



 

Lage Nøst  Ordstyrer 

Mattis Ulvang  Redkom (deler av møtet) 

Knut Qvigstad  Talerett i sak 014 (søndag) 

 

 

SAKSLISTE 

Møtet åpnes kl 10:30 

001 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

002 Valg av ordstyrer og referent  

Lage Nøst valgt som ordstyrer.  

Valgt med akklamasjon 

Jon Hoel valgt som referent.  

Valgt med akklamasjon 

003 Valg av protokollunderskrivere  

Vemund H. Jernsletten og Ragni Olsson  

Valgt med akklamasjon 

004 Valg av redaksjonskomité 

Jon Hoel innleder 

Innstilling 

Linnea Cajbrandt Zettergren, Aleksander Moksnes og Jon Hoel (leder).  

Valgt med akklamasjon 

005 Møteregler og praktisk info 

Lage Nøst innleder.  

Forslag til vedtak 

 Innstilling 



 

F1: Møtereglene vedtas slik de foreligger 

Innkomne forslag 

Det tillates én svarreplikk fra innleggsholder per innlegg. 

Signert Tor Grobstok  

Vedtatt 

F1!: Møteregler vedtas med innkomne forslag 

Vedtatt 

 

006 Godkjenning av dagsorden  

Lage Nøst innleder. 

Godkjent  

007 Arbeidsutvalgets beretning   O 

Signe Bakke Sølberg Johannessen innleder. 

 

008 Godkjenning av regnskap 2018  V 

 

John Janneson innleder.  

F1: Landsmøtet godkjenner regnskapet for 2018. 

Godkjent 

009 Lokallagenes beretning   O 

Jens Aldo Nilsen innleder 

Lokallagenes runde  

Trondheim: Vårsemesteret ganske bra. Hadde infomøte. Det ble opprettet tre arbeidsgrupper: 

politikk, mat og forbruk. HAdde debatter og filmkveld. LFere i styret falt, oppigjenstart på 

høsten. Hadde sofasamtale med Arild Hermstad. 

Oslo: Høstsemesteret 2018 flere aktivtiteter, grønn lunsj og quiz. Etter jul nytt styre, planer om 

flere forskjellige arrangementer. Har også skolestreik for klima. Og valgkamp til 

studentparlamentet 

Bergen: Hadde julebord i desember. På nyåret nytt styre med fire personer. Planlegger liste til 

studentparlamentsvalget og “sosiale greier”.  

Ås: har hatt mange forskjellige typer eventer siden mars 2018. Alt fra pils og preik til foredrag 

med partikjendiser. 



 

Drammen: nytt lokallag. satser på samarbeid med MDG og GU. Planlegger grønn omvisning i 

Drammen. 

Agder: Har hatt en selvutviklings og mentalitetsevent. 

Tromsø: ikke tilstede. Lokallaget har 10-15 medlemmer. Skal stille Grønn Liste. 

Harstad: høy aktivitet på våren. Hadde klesbyttedag med nesten 500 byttede plagg. 

Bø: første arrangement på onsdag. Nytt styre med tre personer. Flere har meldt interesse.  

010 Beretningsdebatt   D 

John S Jannesson innleder 

Møtet tar pause fra 11.40 til 11.50. 

 

011 Vedtektsendringer V 

Jon Hoel innleder.  

Antall stemmeberettigede: 19 
 
Innstilling  
 

F1 til F26 i sakspapirene. 

 
Innkomne forslag  

 
F27 (Paragraf 5.4, endring): Ved stemmelikhet skal det åpnes for ett innlegg for og  
ett innlegg mot, og deretter ny avstemming. Dersom dette ikke fører frem faller forslaget. 

 
Forslagsstiller: Ragni Olsson 

  
 

 

Forslag For Mot Avholdende Resultat 

F14   19 0 0 vedtatt 
 

F1 F15 
  

 
2 17 

 
F15 videre 

F15!  
   

F15 vedtatt 

F12/F16  
   

F16videre 

F17 (hvis F16 vedtas)   
   

F17 videre 

F18 (hvis F16 vedtas)    
   

F18 videre  

F16!  
   

F16 med 17 og 18 vedtatt 

F25  
   

Vedtatt 

F2/F27   
 

F27 videre 



 

F27! 
   

Vedtatt 

F3  13 6 
 

vedtatt 

F23  
   

vedtatt 

F24  
   

vedtatt 

F21  
   

vedtatt 

F5   
   

vedtatt 

F6  
   

vedtatt 

F22 
   

vedtatt 

F7  
   

vedtatt 

F8  
   

vedtatt 

F9  

   
vedtatt 

F10   
   

vedtatt 

F11    
   

vedtatt 

F19  
   

vedtatt 

F20 (se også  F4)  
   

vedtatt 

F21  
   

falt 

F4 (se også  F20)  
   

vedtatt 

F26 
   

vedtatt 

 

 

012 Arbeidsplan 2019   V 

Jon Hoel innleder. 

Møtet tar pause fra kl. 15.10 til 15.20. Fellesbilde 
 

Forslag til vedtak 

Innstilling 

F1: Forslaget til arbeidsplan vedtas slik det foreligger 

Innkomne forslag 

 
F2: stryke "Grønne Studenters skal gjennomføre en skoleringshelg og hovedsakelige oppgave er 

å være tilstede der studenter er og mobilisere dem for et grønt skifte. Kartlegge hvem av GS 
medlemmene som er kandidater i lokalvalget. " Legg til "Se valgkampstrategien for detaljer om 

dette." 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 



 

 
F3: Ny tekst "Tiltak: AU skal sørge for at lokallagene i Oslo, Ås, Agder, Trondheim, Bergen og 

Tromsø er levedyktige." 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 

 
F4: nytt punkt under Tiltak: «Gjenopprette Stavanger som lokallag når forutsetningene er 
tilstede.» 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
 
F5 :  nytt punkt under tiltak, øverst: «arrangere formøte for Grønne Studenters delegasjon 23. 

mai» 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget  
 
F6: s. 52, linje: 887: Stryke: punkt om å leie mer sentralt lokale til studentkonferansen. 
Forslagsstiller: Tor Grobstok  
 
F7: ( Side 52 linje 895): Endre "Lik og del konkurranse" til "konkurranse på sosiale medier" 

Forslagsstiller: Selma Sollihagen 

F8 linje 828 (stryking): Strekpunktet under "Tiltak: reisegodtgjørelse lokallagsbesøk AU" 
strykes. 

Forslagsstiller : Martin Løken  

F9 (Side 51, linje 829) Endre fra 400 kr til 600 kr 

Forslagsstiller: John Jannesson  
 

 
Vedtatt  

 

Forslag Resultat 

F1 vedtatt 

F2 vedtatt 

F3 vedtatt 

F4 vedtatt 

F5 vedtatt 

F6 falt 

F7 vedtatt 

F8/F9 F9 

videre 

F9! F9 

vedtatt 

 



 

013 Budsjett 2019 V 

John Jannesson innleder. 

Forslag til vedtak 

Innstilling 

F1: Budsjett 2019 vedtas slik det foreligger 

F2: Øke inntektsposten “Landsmøte- og konferanseavgift med 1000 kr til 5500 kr 

F3: Drift av nettsider økes med 8000 kr til 9000 kr  

F4: MDGLM økes med 500 til 3500 kr 

F5: Studentkonferansen økes med 8000 kr til 35 000 kr  

F6: Valgkamp økes med 6000 kr til 31 000 kr 

F7: Valgkamp-/styreskoleringshelg lokallag økes med 2000 kr til 17 000 kr 

Innkomne forslag 

F8 (endring) s.60: Reisetidsgodtgjørelse lokallagsbesøk AU: Halvveres fra 12.000 til 6.000 

Forslagsstiller: Tor Grobstok  

F9 (kommentar): Legg til kommentar: Lokallagene kan søke AU om tilskudd fra 
valgkampmidlene til lokal valgkamp. 

Forslagsstiller: Tor Grobstok  

Votering 

Forslag Resultat 

F1 vedtatt 

F2 vedtatt 

F3 vedtatt 

F4 vedtatt 

F5 vedtatt 

F6 vedtatt 

F7 vedtatt 

f8 vedtatt 

f9 vedtatt 



 

 

 
Møtet tar pause fra 15.55 til 16.50. 

14 Resolusjoner V 

Signe Johannessen innleder 

Knut Qvigstad gis talerett i saken.  
 

Innkomne forslag 

Landsmøtet behandler to (2) resolusjoner. 
Forslagsstiller: Ragni Olsson  

 
Falt 

 

Forslag til vedtak 

Innstilling 

F1: Landsmøtet behandler alle tre resolusjonerne. 

F2: Resolusjonen “Grønne studieplasser nå!” vedtas slik den foreligger. 

F3: Resolusjonen “Ta vare på studentene” vedtas slik den foreligger. 

F4: Resolusjonen “Studentrabatt for alle studenter!” vedtas slik den foreligger. 

F5: Overskriften endres fra “Studentrabatt for alle studenter!” til “Fjern aldersdiskrimineringen!”  

F6: Overskriften endres fra “Studentrabatt for alle studenter!” til “Lik rett til utdanning, lik rett til 

rabatt!” 

(F4 F5 og F6 må sees i sammenheng) 

 
Resolusjonen «Grønne Studieplasser» 

Innkomne forslag 

F7: linje 1310 (endring): "fornybarsamfunnet" endres til "et fornybart samfunn i økologisk 

balanse" 

Forslagsstiller: Martin Løken  

F8: linje 1320: Legge til etter "nullutslippssamfunn": "som har stanset tapet av arter og 

naturtyper" 

Forslagsstiller: Martin Løken  

F9: linje 1331 (endring) Ordet "naturvern" endres til "naturforvaltning" 

Forslagsstiller: Martin Løken 



 

F10: linje 1328-1335 (stryking) Stryke "Grønne Studenter vil:" og alle kulepunktene under. 

Forslagsstiller: Tor Grobstok  

F11: s. 65, linje: 1330-1331 (endring) Flytte "dyrevelferd og naturvern" fra punkt 3 (linje 

1331) til punkt 2 (linje 1330), slik at nye kulepunkt 2 og 3 lyder: (2) "Øke studieplasser innenfor 
landbruk, skogforvaltning, dyrevelferd og naturvern" og (3) "Øke studieplasser innenfor 

psykologi og ernæring." 

Forslagsstiller: Tor Grobstok  

 
F12: linje 1328-1335 (stryking) Stryke punktet om psykologi og eræring 

F13 (endring): "[overskrift:]Gjør studieplassene grønne! 

 

Ifølge prognosen i FNs siste klimarapport må samfunnet gjennom den mest dramatiske 

endringen i manns minne. Dagens studietilbud vil være avgjørende for at dette skal kunne 
gjennomføres. Vi må kutte 50 prosent av klimagassutslippene innen 2030 og bli et 

nullutslippsland innen 2050. For å fylle funksjonene til en grønn samfunnsstruktur må nødvendig 

kompetanse sikres gjennom studier og videreutdanning som gir anvendbar grønn kunnskap. 
Fokus på utviklingen må skje i takt med stans av tap av artsmangfoldet. Samtidig må den 

eksisterende kompetansen innen grå næringer utnyttes til å skape et nullutslippssamfunn. For 
en helhetlig samfunnsutvikling må omstillingen skje både innen yrkesfag og høyere utdanning. 

Dette vil også sørge for et økt eierskap til klimasaken blant befolkningen og på sikt kunne ha en 

viktig holdningsskapende effekt. 

 

Det holder ikke lenger å ha ett fag eller én forelesning i studieprogrammet til å dekke “klima- og 

miljøaspektet”. For å møte dagens samfunnsutfordringer og morgendagens muligheter må 

studiene legges om og styres i en bærekraftig og nytenkende retning. Norge har blant annet 
mulighet til å bli verdensledende innen fornybar offshore-virksomhet. De som allerede er 

utdannet innen yrker med mørke fremtidsutsikter, må få hjelp til omskolering og etterutdanning, 
som sikrer mulighet til å bruke sin unike kompetanse til å utvikle nye og fremtidsrettede 

næringer. 

 

 

Grønne studenter vil: 

 

- Utvikle dagens studier til å ha et bærekraftig og fremtidsrettet fokus, med vekt på kunnskap 

som fremmer utvikling mot morgendagens nullutslippssamfunn. 

- Jobbe for fremtidsrettet og ansvarlig etterutdanning for ansatte i grå næringer, slik at de er 

rustet for kommende endringer i arbeidsmarkedet. 

- Satse på grønne studier og styrke det tverrfaglige fokuset som gjør fremtidens arbeidstakere 

kompetente til å løse komplekse samfunnsutfordringer."  



 

Forslagsstiller: Tor Grobstok 

F14, linje 1335 (tillegg): legge til et nyttpunkt : "øke studieplasser innenfor Læreutdanning 

og Helseutdanning". 

Forslagsstiller: Jens Aldo Nilsen , AU 
 

F19, (tillegg, nytt kulepunkt): Opprette 300 studieplasser hvert år som skal bidra til reell 

grønn omstilling, for eksempel med spesialisering i havvindteknologi, biologisk mangfold og 

sirkulærøkonomi  

Forslagsstiller: Signe BS Johannessen 

F20 (endringsforslag): "Setningen "Vi må kutte 50 prosent av klimagassutslippene innen 

2030 og bli et nullutslippsland innen 2050" endres til: "Vi må kutte 50 prosent av 
klimagassutslippene innen 2030 og stanse tapet av arter og natur så raskt som mulig" 

 
Samtidig strykes: 

""Fokus på utviklingen må skje i takt med stans av tap av artsmangfoldet.""" 

Forslagsstiller: Martin Løken  

F21 (tillegg på  kulepunkt 1): Utvikle dagens studier (med særdeles fokus på 

økonomistudier)  

Forslagsstiller: Sigrid Knag

F22 (nytt kulepunkt nr. 4):  

Øke studieplasser innenfor lære- og helse utdanning. 

Forslagsstiller: Jens Aldo Nilsen

Resolusjonen «Ta vare på studentene» 

  
F15 linje 1429 (endring): Endre fra "Men kun 13% av innbyggerne har" til "Samtidig har kun 

13% av innbyggerne". 

Forslagsstiller: Tor Grobstok 

F16 linje 1445 (endring): Endre "fordi det tar tid for studenter" til "slik at studenter får 

mulighet til" 

Forslagsstiller: Tor Grobstok og Selma Sollihagen  

F17 linje 1436 (endring): "Flytte setningen ""Det skal ikke oppleves dramatisk, komplisert 

eller dyrt å oppsøke hjelp.» til resolusjonsteksten.  

Endre kulepunktene til:   

*At staten tar større økonomisk ansvar for god psykisk helse blant studenter.  

*At kommunenes handlingsplaner for psykisk helse inkluderer studentperspektivet. Planene skal 
inneholde samhandling med institusjoner for høyere utdanning, studenthelsetjenesten og 

studentsamskipnadene.  



 

*Styrke og tilgjengeliggjøre lavterskeltilbud for forebygging og behandling innen psykisk helse.  

*Prioritere korte ventetider og mulighet for langtidsbehandling. " 

F18 linje 1412 (endring): Endre tittel til: Ivareta mental helse hos studenter 

Forslagstiller: Helga Sofie Gisholt Jønland 

F24 (linje 68 og 1446 , tillegg): Legge til kulepunkt: «studensamskipsnadene skal støtte og 

fremme tilbud som har både introspeksjon, refleksjon og nettverksbygging, i et og samme 
tilbud.» 

 
Legge til begrunnelse i resulosjonen: «I og med at mange studenter kan finne det tabu å snakke 

med psykolog, burde studentsamskipnadene støtte og fremme tilbud som har introspeksjon, 

refleksjon, og nettverksbygging som en del av programmet. Dette vil gi studenter en ekstra 
mulighet til å forebygge og behandle psykisk uhelse og vil i kombinasjon med psykolog være 

mer effektivt.  
Dette er burde være lavterskel og ha et uformelt preg for å virke trygt og attraktivt for 

studenter.» 

 

F23 (linje 1556-1557, stryking): Stryke avsnittets siste setning (som ikke gir mening). 

Forslagsstiller: Tor Grobstok 

Møtet avsluttes for dagen lørdag kl. 16.50 

Saken gjenopptas søndag etter pausen fra kl. 11.50 til kl. 12.00. 
 

Votering 

Antall stemmeberettigede: 18  

Ordstyrers forslag 

Legge F13 til grunn og ikke det opprinnelige forslaget til resolusjonen «Grønne Studieplasser». 

Forslag F2 til og med F12 samt F14 faller som følge. 

Vedtatt 

Forslag    Resultat 

F1 
   

Vedtatt 

F19 
   

Vedtatt 

F20 
   

Vedtatt 

 For Mot Avholdende  

F21 8 9 1 Falt 



 

F22 
   

Falt  

F13! 
   

Vedtatt 

F15 
   

Vedtatt 

F16 
   

Vedtatt 

F17(flytte 
setning) 

   
Vedtatt 

F17 (resten i blokk 
   

Vedtatt 

F18 
   

Vedtatt 

F24  
   

Vedtatt 

F3! 
   

Vedtatt 

F5/F6 
   

F6 videre 

F6! 
   

Falt 

F23 
   

Vedtatt 

F4! 
   

Vedtatt 

F1Xa «Ta vare på 
studentene 

   
Vedtatt 

F1Xb 

«Studentrabatt…» 

   
Vedtatt 

F13! «Grønne 
studieplasser» 

8 4 5 Vedtatt 

F25 (F13! til LM) 
   

Vedtatt 

 

015 Valgkampstrategi V 

Signe Johannessen innleder 

Forslag til vedtak 

Innstilling 

F1: Landsmøtet vedtar Grønne Studenters valgkampstrategi for 2019 

Innsendte forslag 

F2 linje 828 (stryking): Strekpunktet under "Tiltak: reisegodtgjørelse lokallagsbesøk AU" 

strykes. 



 

Forslagsstilller Martin Løken  

Trukket 

F3 linje 1643 (endring): at minst 5 studentkandidater skal bli valgt. 

Forslagsstilller: Signe BS Johannessen  

F4 linje 1623 (tillegg): Legge til følgende setning etter "[...] august.": "Studenter som er 

folkeregistrert i kommuner der de grønne ikke stiller liste bør motiveres til å melde flytting til 

studiekommunen innen 30. juni, for å ha stemmerett der ved lokalvalget 2019" 

Forslagsstilller: Tor Grobstok 

F5 linje 1680 (tillegg):  "Vi skal henge sammen og ha det gøy sammen. Vi skal lage mat og 

spise sammen. Vi skal lytte mer enn vi snakker. Vi er allerede gode nok til å skape positiv 

endring."  

Forslagsstilller: Martin Løken  

Votering 

Forslag Resultat 

F3 Vedtatt 

F4 Vedtatt 

F5 Falt 

F1!  Vedtatt 

 

 

 

 

016 Valg av arbeidsutvalgsmedlemmer V 

Herman Søndenaa innleder.  

Forslag til vedtak 

Innstilling 

F1: Signe Bakke Johannessen velges til leder for perioden Februar 2019 - Juni 2019 

Vedtatt med akklamasjon 

F2: John Slinning Jannesson velges til generalsekretær for perioden Februar 2019 - Juni 2019 



 

Vedtatt med akklamasjon 

F3: Jens Aldo Nilsen velges til arbeidsutvalgsmedlem for perioden Februar 2019 - Juni 2019 

Vedtatt med akklamasjon 

F4: XX velges til leder for perioden Juni 2019 - Juni 2020 

Vedtatt med akklamasjon 

F5: John Slinning Jannesson velges til generalsekretær for perioden Juni 2019 - Juni 2020 

Vedtatt med akklamasjon 

F6: Signe Bakke Johannessen, Sirianna Pettersen og Jens Aldo Nilsen velges til 

arbeidsutvalgsmedlemmer for perioden Juni 2019 - Juni 2020  

Innkomne forslag 

F4!: Vemund H. Jernsletten velges til leder for perioden Juni 2019 - Juni 2020 

Forslagsstiller: Signe BS Johannessen og Jon Hoel

F7: Valgkomiteen gis i oppgave å under vårsemesteret supplere inn leder og ordinære 

arbeidsutvalgsmedlemmer for perioden juni 2019-juni 2020 

Forslagsstiller: John Slinning Jannesson 
 

Ikke tatt opp til behandling.  

Votering 

Forslag Resultat 

F1 Vedtatt med akklamasjon 
 

F2 Vedtatt med akklamasjon 
 

F3 Vedtatt med akklamasjon 
 

F4!  Vedtatt med akklamasjon 

 

F5 Vedtatt med akklamasjon 

 

F6 Vedtatt med akklamasjon 

 



 

F7 Ikke tatt opp til behandling.  

 

017 Valg av MDGLM-delegater V 

Innstilling  

F1: Landsmøtet velger 2 delegater til GS’ delegasjon til MDGLM. Resten av delegasjonen velges 

blant arbeidsutvalgets medlemmer av arbeidsutvalget selv.  

F2: Landsmøtet velger følgende 2 GS-delegater og varaer i nummerert rekkefølge til MDGLM på 

bakgrunn av skriftlig votering:  

Resultat av preferansevalg 

I kronologisk rekkefølge: 

Delegater 
Ørjan Olsen Furnes  

Camilla Langen 

Varadelegater 

Linnea Zettergren  

Tale Østrådal  

Vedtak 

Ørjan Olsen Furnes og Camilla Langen velges som Grønne Studenters delegater til MDGs 

landsmøte, valgt på Grønne Studenters Landsmøte. Som varadelegater velges Linnea Zettegren 

(1. vara) og Tale Østrådal (2. vara). Resten av delegasjonen velges blant arbeidsutvalgets 

medlemmer av arbeidsutvalget selv. 

 

018 Valg av valgkomite V 

Signe BS Johannessen innleder. 

Innstilling  

F1: Jon Fartein Lygre Hoel velges til leder for Grønne Studenters valgkomite for perioden 

2019/2020 

F2: Jens Petter Grini Pedersen, May-Lis Furunes og Benedikte Espeland velges til ordinære 

medlemmer i Grønne Studenters valgkomite for perioden 2019/2020 

Lage Nøst og Vemund H. Jernsletten tar stein-saks-papir om hvem som skal være nummererte 

varaer til VK. 

Kristin blir 1. vara og Eline blir 2. vara 



 

F3!: Som varamedlemmer velges Kristin Knudsen (1. vara) og Eline Aaresdatter (2. vara) 

Haakestad velges til varamedlemmer i Grønne Studenters valgkomite for perioden 2019/2020  

F1-F3 vedtas med akklamasjon.  

Votering 

Forslag Resultat 

F1 Vedtatt med akklamasjon 
 

F2 Vedtatt med akklamasjon 
 

F3! Vedtatt med akklamasjon 
 

   

Møtet avsluttes kl 14:45 

 

Bergen, 22. februar 2019 

Jon Hoel,  

Referent / Arbeidsutvalgsmedlem  

 

 

Vemund H. Jernsletten (protokollund.) 
 

 
 

 

 

Dato: 

 

Sted: 

Ragni Olsson (protokollund.) 
 

Dato: 

 

Sted: 

 

 


