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SAK 4C – ÅRSBERETNING FRA GRØNN UNGDOM 1!
 2!

 3!
 4!

TIL: Alle medlemmer i Oslo MDG 5!
FRA: Oslo Grønn Ungdom 6!
DATO: 27.01.2016 7!

Årsmelding 2015 8!

Innledning 9!
Oslo Grønn Ungdom har hatt to årsmøter i 2015. Den første styreperioden varte fra 10!
januar til september. Styret bestod av talspersonene Sindre Fjeldstad og Emma 11!
Langmoen, styremedlemmene Eivind Kristiansen, Hulda Holtvedt, Sebastian Sahl, 12!
Vilde Brunvoll, Truls Matias Torgersen (til mai 2015) og Nora Heyerdahl (opprykk fra 13!
vara i mai), samt varaene Linn Johannessen, Kevin Melhus og Kama Sofie Jannang 14!
(trakk seg i mars). 15!
For å tilpasse oss den nye landsmøterytmen til Grønn Ungdom arrangerte vi et nytt 16!
årsmøte etter valget, den 27. september. Nytt styre ble valgt og består av 17!
talspersonene Sindre Fjeldstad og Hulda Holtvedt, sekretær Trine Jakobsen Rydland, 18!
styremedlemmene Maud von der Lippe, Dagny Sand, Stian Bjørnøy og Nora 19!
Heyerdahl, samt varaene Kristine Buskum, Ivar Arnesen, Julia Weisethaunet, Johnny 20!
Tran og Sebastian Sahl. 21!

Januar - september 2015 22!

Prioriteringer 23!
Arbeidsplanen for 2015 var delt opp i seks arbeidsområder: Valgkamp, 24!
medlemsaktiviteter, samarbeid, skolebesøk, kommunikasjon, og GUs øvrige organer. 25!
Styret fokuserte på forberedelser til valgkampen, å opprettholde et fast 26!
medlemstilbud for våre medlemmer, å være synlige i ulike aksjoner og 27!
demonstrasjoner, og vi har også gjort det svært bra i sosiale medier. 28!

Styre- og medlemsaktiviteter 29!
Vi hadde styremøte annenhver uke og var også representert på styremøtene i Oslo 30!
MDG ved Sindre Fjeldstad. I løpet av perioden deltok vi på alle Grønn Ungdoms 31!
landsstyremøter, med Hulda Holtvedt og Emma Langmoen som representant og 32!
observatør. I løpet av første styreperiode arrangerte vi 16 medlemsmøter, inkludert 33!
flere intromøter til Grønn Ungdom. Vi hadde en viss medlemsvekst: 9. november 34!



! 71!

2014 hadde vi 277 medlemmer, hvorav 104 var tellende. 5. september 2015 hadde 35!
vi 269 medlemmer, hvorav 122 var tellende. Vi håper antallet tellende medlemmer 36!
går opp ved purring på kontigent. 37!
Synlighet 38!
Vi deltok på en rekke aksjoner og aktiviteter i løpet av perioden. I april var vi 39!
medarrangører for en feiring av byrådets økning av midler til skolehelsetjenesten, vi 40!
har aksjonert for bilfritt sentrum sammen med Sentralt Ungdomsråd, vi deltok på 41!
markering mot dumping av gruveavfall i norske fjorder, demonstrasjon mot et uetisk 42!
oljefond, demonstrasjon for å trekke oljefondet ut av kull, og på folkefest for oljefritt 43!
LoVeSe. Vi sto for arrangeringen av De Grønnes delegasjon i 1. mai-toget, og 44!
arrangerte paroleverksted i forkant, og vi var ansvarlige for De Grønnes bidrag i 45!
Pride-paraden. 46!
Valgkamp 47!
I forkant av valgkampen hadde vi to egne skoleringer; én om politikken vår rettet 48!
mot valgtorg, og én debattskolering sammen med Akershus GU. I tillegg deltok flere 49!
av våre debattanter på skoleringsopplegget på GUs nasjonale sommerleir og 50!
jentehelg. Vi var representert i samtlige skoledebatter og på alle valgtorg i Oslo i 51!
skolevalgkampen. Vi oppnådde et resultat på 7,5%, det samme som i 2013. 52!
Stagnasjonen kan forklares med at vi for første gang gjennomførte skolevalgkampen 53!
på egenhånd, uten særlig mye hjelp fra rutinerte MDG-politikere. 54!
Under valgkampen arrangerte vi et åpent medlemsmøte med 80 oppmøtte. 55!
Interessen for Grønn Ungdom i løpet av valgkampen syntes å være stor. 56!
I tillegg til skolevalgkamp har mange GUere også bidratt i MDGs valgkamp. 57!

September 2015 - februar 2016 58!

Prioriteringer 59!
Arbeidsplanen 2015-2016 er delt opp i åtte arbeidsområder: Verving, lokallag og 60!
arbeidsgrupper, samarbeid og politisk arbeide, skolebesøk, kommunikasjon, GUs 61!
øvrige organer medlemsaktiviteter og regionsseminar. Vi har særlig hatt fokus på 62!
verving og medlemsaktiviteter for å bygge en sterk og aktiv organisasjon frem mot 63!
stortingsvalget i 2017. Andre viktige fokusområder denne perioden har vært 64!
arbeidsgrupper, skolering, sosiale medier og samarbeid med Oslo MDG. 65!
Medlemmer 66!
Pr. 27/01/16 har vi fått 37 nye medlemmer siden septemberårsmøtet. Vi kontakter 67!
samtlige nyinnmeldte, i tillegg til folk som liker oss på Facebook. Vi har vært på 7 68!
skolebesøk i høst og også hatt verveaksjon i sentrum. Hovedansvaret for verving og 69!
medlemskontakt har ligget hos vervegruppa koordinert av Johnny Tran. 70!

Medlemsaktiviteter 71!
Vi har arrangert medlemsmøte hver torsdag i skoleukene. Temaene på møtene har 72!
vært alt fra organisasjonsstruktur og byrådssamarbeidet til ruspolitikk og 73!
kjøttproduksjon. Det har vært godt oppmøte på alle torsdagstreffene, med 30-40 på 74!
deltagere på det meste. Ansvaret for medlemsmøtene har ligget hos 75!
medlemsmøtegruppa koordinert av Sebastian Sahl. De fleste medlemsmøtene har vi 76!
hatt på Det Grønne Hjørnet, men vi har også brukt partikontoret i Hausmannsgate. 77!
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Vi har vært tilstede på flere demonstrasjoner og markeringer, blant annet klimajogg i 78!
Frognerparken, fakkeltog mot pels, TV-aksjonen, aksjon for bilfritt sentrum, 79!
markering for 80!
religionsnøytral skoleavslutning, klimademonstrasjonen Vendepunkt og 81!
solidaritetsmarkering for Nord-Kurdistan. 82!

Samarbeid og organisasjon 83!
I løpet av perioden har vi hatt styremøte annenhver uke, noe som har gitt god 84!
kontinuitet. Vi hadde en svært fruktbar overlappingshyttetur med det nye og gamle 85!
styret i november, på hytta Pustut i Lillomarka. 86!
Samarbeidet mellom Oslo MDG har vært svært godt. Vi har vært representert på alle 87!
Oslo MDGs styremøter ved Stian Bjørnøy og på representantskap ved Hulda Holtvedt 88!
og Nora Heyerdahl. Vi har vært representert på bystyregruppemøter ved Trine 89!
Jakobsen Rydland og på lokallagsledermøter ved Trine Jakobsen Rydland, Sindre 90!
Fjeldstad eller Hulda Holtvedt. 91!

Vi har deltatt på alle GUs landsstyremøter med Hulda Holtvedt og Nora Heyerdahl 92!
som representant og observatør. Videre var vi deltatt på Grønn Ungdoms landsmøte 93!
med 16 Oslo-delegater, hvor vi fikk gjennomslag for vår resolusjon om 94!
eksamensordningen. Vi har hatt jevnlig kontakt med Akershus GU, som vi 95!
samarbeider med om faste torsdagsmøter og andre medlemsaktiviteter. I tillegg er vi 96!
i kontakt med de andre fylkene på Østlandet, som vi arranger regionsseminar 97!
sammen med. 98!

Vi har hatt felles kommunikasjonsmøte med de to andre byrådsungdomspartiene i 99!
forbindelse med bystyremøte. 100!
Sindre Fjeldstad og Johnny Tran har reist til Brussel i FYEG-regi (Federation of Young 101!
European Greens) for å stifte bekjentskap med Grønn Ungdom i andre land. Vi har 102!
etablert et samarbeid med Serbia Young Greens, i tillegg til å gjenoppta kontakten 103!
med våre gamle tvillingbyer Mannheim og Göteborg. Vi planlegger for tiden en tur til 104!
Beograd, Mannheim og Göteborg for å bli bedre kjent med disse. 105!
Synlighet 106!
I høst har vi også hatt fokus på å være mer synlige både i tradisjonelle medier og på 107!
Internett. Til nå har Oslo GU hatt 4 avisinnlegg på trykk og vi har vært representert 108!
på NRK Debatten. Vi har også opprettet en egen skrivegruppe med ansvar for blant 109!
annet å skrive til media. 110!

Vi har gjort det svært bra på sosiale medier denne perioden. Per 27/01/16 har vi 111!
1728 likes på facebook. Vi er nå Oslos tredje største ungdomsparti på facebook og 112!
langt på vei til å nå målet om 2000 likes innen utgangen av året. På Twitter har vi 113!
804 følgere. På Instagram, som vi har brukt veldig aktivt i høst, har vi nå 474 følgere 114!
og har allerede mer enn doblet følgertallet siden årsmøtet. I tillegg har vi etablert 115!
oss på Snapchat. 116!

FYLKESSTYRETS INNSTILLING 117!
• Fylkesstyret innstiller på at årsberetningen til bystyregruppa tas til 118!

orientering.119!


