Referat fra UngOrgs årsmøte 09.3.2017
Styreleder Trine Jakobsen Rydland ønsker velkommen
Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
Valg av ordstyrer
Vedtak: Steffen Mio Kristiansen velges til ordstyrer
Valg av referent
Vedtak: Sigrid Ryeng Alnes velges til referent
Valg av tellekorps:
Vedtak: Mari Heglum og Tor-Øyvind Rand velges til tellekorps
Valg av protokollunderskrivere:
Vedtak: Agnes Nærland Viljugrein og Tor-Øyvind Rand velges til protokollunderskrivere
Sak 2. Godkjenning av innkalling, saksliste, tidsplan og forretningsorden (Vedlegg 1:
Sakspapirer)
Sak 2.1 Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkallingen godkjennes
Sak 2.2 Godkjenning av saksliste:
Vedtak: Sakslisten godkjennes
Sak 2.3 Godkjenning av tidsplan
Vedtak: Tidsplanen godkjennes
Sak 2.4 Godkjenning av forretningsordenen
Vedtak: Forretningsordenen godkjennes
Sak 3. Søknader om medlemskap (Vedlegg 1: Sakspapirer)
UngOrg har mottatt søknad om medlemskap fra følgende organisasjoner:
●
●

Pinsemenighetens Ungdomsutvalg i Oslo (PUO)
Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU)

Forslag til vedtak:
PUO innstilles på medlemskap i UngOrg
Vedtak: PUO innvilges medlemskap i UngOrg
Forslag til vedtak:
SNU innstilles på medlemskap i UngOrg
Vedtak: SNU innvilges medlemskap i UngOrg
Sak 4. Utmeldinger av UngOrg

Til orientering: ingen av medlemsorganisasjonene har søkt om utmelding, eller unnlatt å betale
kontingent de siste to påfølgende årene.
Sak 5. Fastsetting av medlemskontingent for 2017
Forslag til vedtak: Kontingenten for medlemskap i UngOrg fastsettes til 350 kr, samt 40 øre pr
støtteberettigede medlem som organisasjonen har registrert hos Oslo kommune.
Vedtak: UngOrgs medlemskontingent fastsettes til 350 kr, samt 40 øre pr støtteberettigede
medlem som organisasjonen har registrert hos Oslo kommune.
Sak 6.1 Årsberetning 2016 (Vedlegg 1: Sakspapirer)
UngOrgs årsberetning for 2016 legges frem av styreleder i UngOrg, Trine Jakobsen Rydland
Årsberetningen ligger vedlagt sakspapirene
Vedtak: Årsmøtet vedtar UngOrgs årsberetning for 2016
Sak 6.2 Regnskap for 2016 (Vedlegg 2: Regnskap 2016)
Daglig leder i UngOrg, Mari Heglum, presenterer regnskapet for 2016
Vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2016
Sak 7. Innkomne forslag: Endring til UngOrgs vedtekter  (Vedlegg 1: Sakspapirer)
Forslagsnummer: 1

Type forslag:
Endringsforslag

Forslagsstiller: Oslo krets av Norges KFUK-KFUM
speiderne
Gjeldende tekst:
§3 ÅRSMØTE
3.7 Styret skal bestå av leder, to nestledere, tre ordinære medlemmer og to
varamedlemmer. Det skal videre velges et styremedlem blant de ansatte med
personlig varamedlem. Alle fungerer fra årsmøtets slutt frem til og med neste årsmøte.
Forslag:
● Endre fra “Det skal videre velges et styremedlem blant de ansatte med personlig
varamedlem.” til “De ansatte velger en ansattrepresentant med tale og forslagsrett,
med personlig vararepresentant.”
Ny tekst dersom forslaget vedtas:
§3 ÅRSMØTE
3.7 Styret skal bestå av leder, to nestledere, tre ordinære medlemmer og to
varamedlemmer. De ansatte velger en ansattrepresentant med tale og forslagsrett, med
personlig vararepresentant. Alle fungerer fra årsmøtets slutt frem til og med neste
årsmøte.

Forslagsstillers begrunnelse:
I dag sitter det en ansattrepresentant i styret, med stemmerett. Det er uvanlig i en frivillig
organisasjon. UngOrg representerer i stor grad frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner. Vi mener de ansatte skal ha en representant i styret, men den
ansatte burde ikke ha stemmerett. Videre presiserer vi at det ikke er en oppgave for
årsmøte å oppnevne en ansattrepresentant.
Styrets innstilling og begrunnelse:
Ingen innstilling.
Vedtak: Falt

Forslagsnummer: 2

Type forslag:
Tilleggsforslag

Forslagsstiller: Oslo krets av Norges KFUK-KFUM
speiderne
Gjeldende tekst:
-ingen
Forslag:
Legge til nytt punkt 3.9 under §3 ÅRSMØTE
Ny tekst dersom forslaget vedtas:
§3 ÅRSMØTE
3.9 Kandidater til nytt styre skal representere en av medlemsorganisasjonene, men kan
ikke ha en betalt stilling i den medlemsorganisasjonen kandidaten representerer.
Forslagsstillers begrunnelse:
Det er en underlig praksis å tillate uavhengige kandidater i en paraplyorganisasjon. En
paraplyorganisasjon skal først og fremst representere medlemmende. I dag er det
ingenting som hindrer en medlemsorganisasjon å stille en betalt ansatt som kandidat til
UngOrgs styre. UngOrg har en stor påvirkningskraft ovenfor Oslo kommune, det ville
derfor vært en uheldig praksis.
Styrets innstilling og begrunnelse:
Ingen innstilling.
Vedtak: Falt

Forslagsnummer: 3
Forslagsstiller: Oslo krets av Norges KFUK-KFUM
speiderne
Gjeldende tekst:
§7 ÅRSMØTET

Type forslag:
Tilleggsforslag

7.1 Årsmøtet velger en valgkomité bestående av tre personer. Valgkomiteen har ansvaret
for å fremme for årsmøtet forslag om sammensetning av styret med leder og to nestledere
og neste års valgkomité, samt å innhente forslag til kandidater til disse vervene.
Forslag:
● legge til “Valgkomitéen vurderer kandidatenes valgbarhet.”
Ny tekst dersom forslaget vedtas:
§7 Valgkomiteen
7.1 Årsmøtet velger en valgkomité bestående av tre personer. Valgkomiteen har ansvaret
for å fremme for årsmøtet forslag om sammensetning av styret med leder og to nestledere
og neste års valgkomité, samt å innhente forslag til kandidater til disse vervene.
Valgkomitéen vurderer kandidatenes valgbarhet.
Begrunnelse:
Det har ved de siste års årsmøter kun stått navnet på kandidatene til styret på
valgkomitéens
innstiling. Valgkomitéen bør kunne begrunne sin avgjørelse, og i det minste ha gjort en
vurdering av kandidatenes valgbarhet.
Styrets innstilling og begrunnelse:
Ingen innstilling.
Vedtatt: Falt

Forslagsnummer: 4

Type forslag:
Tilleggsforslag

Forslagsstiller: Oslo krets av Norges KFUK-KFUM
speiderne
Gjeldende tekst:
- ingen
Forslag:
● legge til nytt punkt
Ny tekst dersom forslaget vedtas:
§7 Valgkomiteen
7.3 Valgkomiteens innstilling må sendes medlemsorganisasjonene minst 14 dager før
årsmøtet.
Begrunnelse:
Sakspapirene skal ifølge vedtektene sende ut 14 dager før årsmøtet slik at
medlemsorganisasjonene skal ha tid å sette seg inn i dem, men valgkomitéens innstiling
har ikke fulgt med på de seneste årsmøtene. Det gjør det vanskelig for å vite hvem som
stiller til valg før årsmøte, og det gjør det vanskelig å påvirke hvem som sitter i UngOrgs
styre. Hvis det skal være mulig å stille motkandidater må valgkomitéens innstilling være
klar på forhånd.

Styrets innstilling og begrunnelse:
Ingen innstilling.
Vedtak: Falt

Forslagsnummer: 5

Type forslag: Strykningsforslag

Forslagsstiller: Styret
Gjeldende tekst:
§1. FORMÅL
1.1. Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er et samordnings- og
samarbeidsorgan for barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo og tar opp saker av
felles interesse.
Forslag:
-Stryke “samordnings- og”
Ny tekst dersom forslaget vedtas:
§1. FORMÅL
1.1. Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er et samarbeidsorgan for
barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo og tar opp saker av felles interesse.
Begrunnelse:
Redaksjonelt
Styrets innstilling:
Vedtas.
vedtak:Vedtatt

Forslagsnummer: 6

Type forslag: Endringsforslag

Forslagsstiller: Styret
Gjeldende tekst:
§3. ÅRSMØTE
3 .1
Årsmøtet er UngOrgs høyeste organ, og avholdes hvert år innen utgangen av mars.
Styret fastsetter dato for årsmøtet, og sender ut innkalling senest 60 dager innen
årsmøtet. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende minst 30 dager før
årsmøtet. Saksliste og sakspapirer skal sendes medlemsorganisasjonene senest 14
dager før årsmøtet.
.
Forslag:
● Endre fra “60 dager” til “to måneder”
● Endre fra “30 dager” til “en måned”

Ny tekst dersom forslaget vedtas:
§3. ÅRSMØTE
3 .1
Årsmøtet er UngOrgs høyeste organ, og avholdes hvert år innen utgangen av mars.
Styret fastsetter dato for årsmøtet, og sender ut innkalling senest to måneder innen
årsmøtet. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende minst en måned før
årsmøtet. Saksliste og sakspapirer skal sendes medlemsorganisasjonene senest 14
dager før årsmøtet
Begrunnelse:
Redaksjonelt
Styrets innstilling:
Vedtas.
Vedtak: Vedtatt

Forslagsnummer: 7

Type forslag: Endringsforslag

Forslagsstiller: Styret
Gjeldende tekst:
§3. ÅRSMØTE
3 .3
På årsmøtet behandles følgende saker:
1. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps og protokollunderskrivere
3. Behandle søknader om medlemskap og utmeldinger
4. Behandle utmelding fra UngOrg
5. Fastsette medlemskontingent for påfølgende år
6. Behandle årsmelding og regnskap fra forrige periode
7. Behandle innkomne forslag
9. Behandle forslag til arbeidsprogram og budsjett for kommende år
10. Valg av nytt styre
11. Valg av valgkomité
12. valg av revisor
Forslag:
-Endre rekkefølgen på noen av punktene, fjerne irrelevante punkter, slå sammen noen
punkter, og legge til “og protokollunderskrivere” i punkt 2.
Ny tekst dersom forslaget vedtas:
§3. ÅRSMØTE
3 .3
På årsmøtet behandles følgende saker:
1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Behandle søknader om medlemskap og utmeldinger
4. Fastsette medlemskontingent for påfølgende år
5. Behandle årsmelding og regnskap fra forrige periode
6. Behandle forslag til arbeidsprogram og budsjett for kommende år
7. Valg av nytt styre, valgkomité og revisor
Begrunnelse:
Redaksjonelt/ oppdatere til dagens praksis
Styrets innstilling:
Vedtas.
Vedtak:Falt

Forslagsnummer: 8

Type forslag: Strykningsforslag

Forslagsstiller: Styret
Gjeldende tekst:
§4 Ekstraordinært årsmøte
4 .1 .
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når minst 4 av styrets medlemmer eller 1/3 av
medlemsorganisasjonene ønsker det. Innkallelse til ekstraordinært årsmøte skal skje
med minst en måneds varsel. Ekstraordinært årsmøte er vedtaksdyktig når minst
halvparten av medlemsorganisasjonene er representert.
Forslag:
● Fjerne siste setning: “Ekstraordinært årsmøte er vedtaksdyktig når minst
halvparten av medlemsorganisasjonene er representert.”
Ny tekst dersom forslaget vedtas:
§4 Ekstraordinært årsmøte
4 .1 .
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når minst 4 av styrets medlemmer eller 1/3 av
medlemsorganisasjonene ønsker det. Innkallelse til ekstraordinært årsmøte skal skje
med minst en måneds varsel.
Begrunnelse:
UngOrg har ikke kriterier for vedtaksdyktighet for sitt ordinære årsmøte, og bør da heller
ikke ha det for ekstraordinært årsmøte.
Styrets innstilling:
Vedtas.
Vedtak: Falt

Forslagsnummer: 9

Type forslag: Tilleggsforslag

Forslagsstiller: Styret
Gjeldende tekst:
-Ingen
Forslag:
● Legge til nytt punkt 5.5. under §5 STYRET
Ny tekst dersom forslaget vedtas:
5.5
Styremedlemmer har taushetsplikt om interne forhold.
Begrunnelse:
Presisering av styremedlemmers taushetsplikt
Styrets innstilling:
Vedtas.
Vedtak: Vedtatt

Forslagsnummer: 10

Type forslag: Endringsforslag

Forslagsstiller: Styret
Gjeldende tekst:
§6 ARBEIDSUTVALGET
6 .1
Arbeidsutvalget består av leder og to nestledere. AU har, i samarbeid med daglig
leder, ansvaret for å forberede styremøtene. AU gjør vedtak i hastesaker og saker som
ikke er av politisk, prinsipiell og/eller økonomisk betydning, samt å følge opp de saker og
saksområdet som styret i vedtak har gitt AU fullmakt til å behandle. Vedtak i hastesaker
legges frem og forklares for styret innen rimelig tid.
Forslag:
● Legge til “personalsaker” etter “AU gjør vedtak i hastesaker,”
● Stryke “og/eller økonomisk”
Ny tekst dersom forslaget vedtas:
§6 ARBEIDSUTVALGET
6 .1
Arbeidsutvalget består av leder og to nestledere. AU har, i samarbeid med daglig
leder, ansvaret for å forberede styremøtene. AU gjør vedtak i hastesaker, personalsaker,
og saker som ikke er av politisk eller prinsipiell betydning, samt å følge opp de saker og
saksområdet som styret i vedtak har gitt AU fullmakt til å behandle. Vedtak i hastesaker
legges frem og forklares for styret innen rimelig tid.
Begrunnelse:

Muliggjør at AU kan gjøre vedtak i personalsaker og økonomisaker uten politisk eller
prinsipiell betydning.
Styrets innstilling:
Vedtas.
Vedtak: Vedtatt

Forslagsnummer: 11

Type forslag: Strykningsforslag

Forslagsstiller: Styret
Gjeldende tekst:
§10. OVERGANGSBESTEMMELSER FOR NY VALGORDNING
På årsmøtet i 2013 avsluttes alle løpende valgperioder og det avholdes nyvalg i henhold
til nye vedtekter.
Forslag:
● Stryke hele §10.
Ny tekst dersom forslaget vedtas:
● Ingen
Begrunnelse:
● Ikke lenger relevant. Ble vedtatt særskilt for at ny valgordning skulle tre i kraft
umiddelbart i 2013.
Styrets innstilling:
Vedtas.
Vedtak: Vedtatt

Sak 8. Prinsipprogram
I følge UngOrgs vedtekter skal prinsipprogram skal behandles på årsmøtet. Det er ikke kommet
inn noen forslag til endringer i prinsipprogrammet. Styret foreslår derfor at årsmøtet vedtar
UngOrgs prinsipprogram slik det foreligger.
Årsmøtet ønsket ikke å ta UngOrgs prinsipprogram opp til diskusjon eller votering.
Sak 9: Arbeidsprogram og budsjett for 2017 (Vedlegg 3: Budsjett)
Sak 9.1 Arbeidsprogram 2016-2017
Styreleder i UngOrg, Trine Jakobsen Rydland legger frem styrets forslag til arbeidsprogram
Forslaget til arbeidsprogram for UngOrg 2016-2017 ligger vedlagt i sakspapirene
Vedtak: UngOrgs arbeidsprogram for 2016- 2017 vedtas enstemmig
vedtatt
Sak 9.2 Budsjett 2016

Daglig leder i UngOrg, Mari Heglum legger frem styrets forslag til budsjett for 2017
Endringsforslag fra kandidatnummer 29(DNT ung) til punkt 3,12.
intensjonsmerknad til budsjett: Årsmøte gir UngOrgs styre mandat til å gokjenne bruk av inntil
50 000 kr utover budsjett på 3.12. Dette kan tas av egenkapital.
Vedtatt
Vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2017 med endring vedtas enstemmig

Sak 10. Valg av styre
Ragnhild Forsberg fra valgkomiteen legger frem valgkomiteens innstilling til UngOrgs styre for
perioden 2017 - 2018
Valgkomiteens innstilling
Leder: Agnes Nærland Viljugrein(Oslo AUF)
1. nestleder: Ane Volla(Oslo Natur og Ungdom)
2. nestleder: Teodor Nordstrøm Bruu(Uavhengig representant)
Styremedlem: Stian Vik(Uavhengig representant)
Styremedlem: Maja Céline Eriksen(Skeiv Ungdom Oslo)
Styremedlem: Øyvind Nedre(JUBA)
1. vara: Markus Kristoffer Barkenæs(Oslo Unge Venstre)
2. vara: Maria Skage El-Yousef(Uavhengig representant)
Andre forslag:
Ansattrepresentant (fast): Truls Aarseth (gjenvalg) - velges av UngOrgs ansatte
Ansattrepresentant (vara): Johanna Engdaswe (ny) – velges av UngOrgs ansatte
Styremedlem: Alex Stenhagen (Oslo Europeisk Ungdom)stiller som styremedlem mot Øyvind
Nedre(JUBA).
Vedtak:
Leder: Agnes Nærland Viljugrein(Oslo AUF)
Valgt med akklamasjon
1. nestleder: Ane Volla(Oslo Natur og Ungdom)
valgt ved akklamasjon
2. nestleder: Teodor Nordstrøm Bruu(Uavhengig representant)
Valgt ved akklamasjon
Styremedlem: Stian Vik(Uavhengig representant)
Valgt ved akklamasjon
Styremedlem: Maja Céline Eriksen(Skeiv Ungdom Oslo)
Valgt ved akklamasjon
Styremedlem: Øyvind Nedre(JUBA) - valgt ved skriftlig votering
1. vara: Markus Kristoffer Barkenæs(Oslo Unge Venstre)
Valgt ved akklamasjon
2. vara: Maria Skage El-Yousef(Uavhengig representant)
Valgt ved akklamasjon

Ansattrepresentant: Truls Aarseth(fast), Johanna Engdaswe(vara)
Valgt ved akklamasjon
Sak 11. Valg av valgkomité
Forslag til vedtak:
Leder: Ole Kristian Sandvik (Oslo Unge Venstre)
Trine Jakobsen Rydland (Oslo Grønn Ungdom)
Johanne Akerø (Elevorganisasjonen i Oslo)
Vedtak: Valgkomiteens innstilling er enstemmig vedtatt
Sak 12. Valg av revisor
Forslag til vedtak:
Revisorforum1 As
Vedtak:
Revisorforum1 As velges til UngOrgs revisor
Årsmøtet hevet kl 20.20 av nyvalgt leder Agnes Nærland Viljugrein.

