Årsmelding Oslo Grønn Ungdom
Styret

Oslo Grønn Ungdom avholdt årsmøtet sitt 30. september 2017. Sittende styre består av
leder Christine Evjen, nestleder Emily Nerland, sekretær Norunn Krokeide, økonomiansvarlig
Elisabeth Nilsen, styremedlemmene Embrik Berge, Dagny Marie Sand Haarberg og Lydia
Øfsti Nesje og de aktive varamedlemmene Maud von der Lippe, Baste Brynsrud og Hauk
Sitre. Vi startet sesongen med en påtroppingshelg på en hytte i Oslomarka, og har som
hovedregel styremøte annenhver uke.

Medlemmer

Oslo Grønn Ungdom er svært ofte på skolebesøk for å verve nye medlemmer. I løpet av
våren 2017 reise vi rundt må mange skoler, i tillegg til at vi sto på Oslo Vegetarfestival. I
løpet av valgkampen vervet vi på alle videregående skoler i Oslo i tillegg til flere andre
arenaer. I januar startet vi igjen opp med ukentlige skolebesøk og skal i løpet av året besøke
alle videregående skoler i Oslo igjen. Per 22. januar 2018 var medlemstallet på 272, som er
en over en fordobling fra året før.

Valgkamp

I valgkampen var Oslo GU representert på alle videregående skoler i Oslo, i tillegg til en
rekke andre skoler, debatter, aksjoner og arrangementer. Grønn Ungdom oppnådde 8,6% i
skolevalget i Oslo, og vi ble størst på blant annet Oslo By Steinerskole og Oslo Katedralskole.

Representasjon

Oslo Grønn Ungdom er representert på styremøter i Oslo MDG ved Emily Nerland, og på
representantskap ved Emily Nerland, Christine Evjen og Dagny Sand Haarberg. Vi er også
representert på Grønn Ungdoms landsstyre ved Christine som representant og Emily som
observatør.

Politikk

På årsmøtet i september vedtok vi en resolusjon om redusert arbeidstid, og i senere tid
vedtok fylkesstyret en resolusjon om styrket personvern for barn og unge og en om
borteboerstipend. I skrivende stund planlegger vi også å behandle en resolusjon om styrket
sykkelopplæring i skolen. Vi er også i gang med å forberede en prosess for å komme frem til
Oslo Grønn Ungdom sitt forslag til Oslo-lista 2019 i tillegg til å utnevne en ungdomskandidat.
Videre samarbeider vi jevnlig med de andre ungdomspartiene.

Ekstern kommunikasjon

Fylkesstyret er ofte å se på trykk, og disse innleggene deles alltid på vår facebook- side. Per
22. januar har vi 2531 likes på facebook og 995 følgere på instagram. I tillegg oppdateres
nettsidene jevnlig. Lik og del:)

