
SNU 
  
  

Årsmelding 2019 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Godkjent av generalforsamlingen 7. Juni 2020 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
Organisasjonsnummer: 
Christian Kroghs gate 34, 
0187 Oslo 

  
  
 
Lokallag, verv og ansatte 

  

Lokallag: 

SNU Trondheim (fungerende) 

SNU Midt-Troms (i oppstart) 

SNU Rogaland (i oppstart) 

  

Sentralstyret: 

Katinka Goffin Styreleder (valgt i januar på ekstraordinær GF, permisjon juni-august 

2019) 

Silje Synnøve Høgelid, Nestleder (valgt inn på ekstraordinær GF, frafalt juli 2019) 

Christer Andre Gudmundsen, Økonomiansvarlig (valgt inn i januar, trakk seg i februar 

2019) 

Sol Kaspara Haug Stenslie, Økonomiansvarlig (valgt inn på ekstraordinær GF i 

februar 2019) 

Rebecca Nielsen Wångström, Politisk ansvarlig (valgt inn på ekstraordinær GF i 

januar 2019) 

Christopher Wirsching, Arrangementsansvarlig (valgt i januar, frafalt i mai 2019) 

Ibrahim Mursal, Internasjonal koordinator (valg i januar, frafalt i mai 2019) 

Kristine Odgaard Jacobsen, Nasjonal koordinator (valgt i januar, frafalt i mai 2019) 

Leif Adrian Løvaas Steffensen, Arrangementsansvarlig (midlertidig valgt inn av styret 

i juni 2019) 

Oda Sporshem, Kommunikasjonsansvarlig (valgt i januar, frafalt høst 2019) 



  

Etter 15.oktober 2019 og nåværende sentralstyret: 

Sol Kaspara Haug Stenslie 

Rebecca Nielsen Wångström 

Tiril Stenhammer 

Thea-Caroline Zwahlen  

Leif Adrian Løvaas Steffensen  

Linn Amalie Møystad  

Hannah Louise Rosenquist Lie  

(Rina) Eva Catharina Julia Wesenberg   

Adele Victoria Straumsnes  

Katinka Goffin (Trakk seg i januar 2020) 

Kristin Elise Schade (Trakk seg i februar 2020) 

  

Ansatte: 

Karoline Hasle Einang, ansatt 25% fra 01.05.19 til 31.12.19 i prosjektkoordinatorstilling 

for prosjektet ”KISS-ambassadører 2019”.  

  

Tina Andersen Vågenes, ungdomskoordinator (ansatt 25 % hos Sex og Politikk fra 

01.05.19, men tilgjengelig for SNU).  

Stine Nygård, ungdomskoordinator hos Sex og Politikk frem til april 2019.   

  

Valgkomite 2019: 

Stine Nygård 

Azeb Azab 

Maria Halvorsen 

  

  

  



SNUs økonomi 2019 

2019 var et historisk år for SNU, siden det var det første året hvor SNU fikk sin aller 

første ansatt gjennom prosjektmidler vi mottok fra LNU under ordningen 

Aktivitetsstøtta til prosjektet “KISS-ambassadørene”. Det var dermed det største året 

for SNU så langt med tanke på økonomisk inntekt i form av prosjektstøtte. Vi fikk 

etableringsstøtte på 20.000 kr fra Oslo Kommune, prosjektstøtte på 40.000 kr fra 

OXLO – inkludering og mangfold, og hele 365.000 kr i prosjektstøtte fra LNU 

Aktivitetsstøtta.  

  

2019 var likevel preget av dårlig økonomisk håndtering. En ukultur over lengre tid 

hvor det ikke fantes noe system og dermed mangel på kontroll. Etter 

generalforsamlingen i oktober 2019 har det nye styret, ved leder Sol og 

økonomiansvarlig Tiril, jobbet hardt for å ordne opp i SNU sin økonomiske situasjon 

og lage gode økonomiske rutiner for organisasjonen vår. Denne innsatsen har gitt 

stor uttelling og ført til en profesjonell håndtering av SNUs økonomi. Ved 

generalforsamlingen i 2020 har SNU etablert gode rutiner for økonomiarbeidet. I 

oktober 2019 søkte vi prosjektmidler hos LNU for å få gjennomføre 

informasjonkampanjen Myteknuserne fra desember 2019- mars 2020. Prosjektet fikk 

tilsagn på kr 32 200 nok, og første del av kampanjen ble gjennomført med stor 

suksess digitalt i desember. 24 negative myter om kropp og seksualitet ble avkreftet 

på sosiale medier. Vi søkte i november midler fra LNU Aktivitetsstøtta for å 

gjennomføre en skolering i 2020, men fikk avslag på søknaden.  

  

  

Organisatorisk  

Medlemmer, rekruttering og oppfølging av lokallag 

I utgangen av 2018 bestod SNU sin medlemsmasse av 94 medlemmer. I utgangen 

av 2019 bestod SNU sin medlemsmasse av 181 medlemmer totalt. Det har vært en 



stor vekst i antall medlemmer i løpet av 2019, hele 92 % økning i medlemmer selv 

med frafall. Andelen medlemmer under 26 år gikk opp i løpet av 2019, mye på grunn 

av KISS-prosjektet. For å få penger til prosjekter i Norge som en 

ungdomsorganisasjon, telles kun betalende medlemmer under 26 år. 

Medlemsveksten skyldes både intens verving fra noen av sentralstyremedlemmene 

(både før og etter oktober 2019), KISS-prosjektet vårt, økt kommunikasjon i media og 

sosiale medier, samt organisk vekst gjennom SNU sin tilstedeværelse på 

arrangementer. SNUs rekkevidde vokste stort i 2019, og mange nye medlemmer 

oppsøkte organisasjonen fordi de var nysgjerrige og ønsket å bli med.  

  

Det manglet likevel en systematisk oppfølging og strategi for rekrutteringsarbeidet i 

2019. Å få på plass rutiner for jevnlig og aktivt rekrutteringsarbeid blir dermed 

sentralt i 2020. I forbindelse med “KISS-ambassadør”-prosjektet ble det høsten 2019 

startet lokallag i Trondheim, Midt-Troms og Rogaland. Å starte opp lokallag har vært 

en ambisjon i SNU siden organisasjonen ble stiftet i 2015. Lokallagene har foreløpig 

blitt fulgt opp av KISS-utvalget.  

  

Kommunikasjon og synlighet 

I 2019 har SNU blitt mer synlig og aktiv i sosiale medier, hovedsakelig gjennom 

innsatsen til kommunikasjonsansvarlig, Oda, medlemmene i 

kommunikasjonsutvalget, samt informasjonskampanjen #myteknuserne i desember 

2019 på sosiale medier. Spesielt på plattformene Instagram og Facebook har vi økt 

antall innlegg og dermed også sett en gradvis økning i antall følgere. Jevnlig 

publisering av planlagte innlegg har gitt flere nye følgere og generert respons og 

kommentarer. I slutten av 2018 hadde vi 2778 antall følgere på Facebook. I utgangen 

av 2019 hadde vi nådd over 1000 følgere på Instagram og rundt 3200 følgere på 

Facebook. I løpet av 2019 fikk vi verifisert SNU sin LinkedIn-profil og hatt noe 

aktivitet på Twitter.  

 



I tillegg har vi vært mer til stede i media gjennom debattinnlegg skrevet av 

styremedlemmer, med publisering både i Aftenposten og Dagbladet i 2019. Det 

første innlegget, “Er voldtekt av menn humor, NRK?”, ble publisert i februar på 

Aftenposten, og skapte debatt i samme avis og på NRK.no, P2. Innlegget skapte 

debatt rundt temaet menn og voldtekt, et tema som ofte fører med seg stigma og 

skam. Det andre innlegget ble skrevet om ungdom, sex og kommunikasjon i 

november 2019 og publisert i Dagbladet. I tillegg fikk vi på plass en fast avtale med 

avisa Verdens Beste Nyheter i 2019 som gjør at SNU skriver faste artikler til avisa om 

internasjonal SRHR, og at innleggene deles på Verdens Beste Nyheter sin 

Facebook-side.  

 

 

Prosjekt - #myteknuserne  

SNU fikk tildelt kr 32 200 fra LNU for å gjennomføre kampanjen #myteknuserne, 

med fokus på å spre kunnskap om vanskelige og skambelagte tema til ungdom på 

nett. SNU har de siste årene hatt en digital adventskalender, og #myteknuserne 

fungerte derfor som en adventskalender for 2019 publisert på Facebook og 

Instagram daglig. Kampanjen ble utviklet gjennom å samle inn negative myter om 

kropp og seksualitet fra ungdom, og å avkrefte mytene tydelig med kunnskap. 

Resultatet ble 24 myter, en for hver dag, publisert på sosiale medier gjennom 

desember. Kampanjen fikk massiv respons fra ungdom, fordi den snakket om 

vanskelige tema på en direkte og sensitiv måte. En håndbok med alle 24 mytene ble 

trykket opp. 550 eksemplarer har blitt sendt ut, til enkeltpersoner som jobber med 

ungdom, helsestasjoner, fritidsklubber, lærere og organisasjoner. Det ble også laget 

en nettside, myteknuserne.no, der alle 24 myter er tilgjengelig.  

 

Prosjekt: KISS-ambassadørene  

SNU fikk tildelt støtte av LNU på 365 000 kroner til prosjektet 

“SRHR-ambassadørene”, som senere ble kalt “KISS - Kropp, Identitet, Seksualitet og 



Samliv”. Prosjektmidlene sikret ansettelse av en koordinator for prosjektet. 23 

ungdom over hele landet søkte og ble valgt ut til å være med i prosjektet. 6.-8. 

September ble de samlet til skolering på Haraldsheim vandrerhjem i Oslo. Under 

helgen fikk de skolering i blant annet interseksjonalitet, samtykke og grensesetting 

og ung-til-ung metoder. Etter skoleringshelgen har flere av ambassadørene holdt 

foredrag på skoler, og har nådd ut til rundt 500 elever.  

 

Samarbeid  

I 2019 samarbeidet SNU med flere organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt, 

og med politiske partier. I tillegg samarbeidet SNU tett med Sex og Politikk.  

 

Nasjonale samarbeid med organisasjoner  

SNU samarbeidet gjennom året med det nasjonale SRHR-nettverket i utformingen 

av høringssvar og politiske utspill sammen med andre organisasjoner. Mot slutten av 

året innledet SNU et tettere samarbeid med RFSU Norge, og begynte planlegging 

av et felles arrangement for januar 2020.  

 

Samarbeid med Sex og Politikk  

I samsvar med samarbeidsavtalen mellom SNU og Sex og Politikk, prioriterte begge 

organisasjonene å inkludere hverandre i sine prosjekter gjennom 2019. SNU var 

invitert med på Sex og Politikk sin 50-års jubileumskonferanse i september 2019. I 

februar var SNU med på lanseringen av  Sex og Politikk sin Uke 6-kampanje, og 

underviste elever. Det tette samarbeidet innebar også at SNU deltok på Sex og 

Politikk sine arrangementer under Arendalsuka 2019.  

 

Internasjonale samarbeid  

I løpet av 2019 deltok SNU i siste del av to langvarige internasjonale prosjekter, «A 

Nordic Model for Youth Driven Prevention of Sexual Harassment and Violations» og 

«DocuSpeech against Hate Speech». 



Prosjektet «A Nordic Model for Youth Driven Prevention of Sexual Harassment and 

Violations» ble gjennomført i samarbeid med Sex og Politikk og deres 

søsterorganisasjoner i Danmark (Sex & Samfund) og Sverige (RFSU). Prosjektet, som 

ble startet i 2018, handlet om ungdomsdrevet arbeid mot seksuell trakassering. I 

slutten av april 2019 reiste en gruppe fra SNU og Sex og Politikk til RFSU i 

Stockholm for en avslutning og evaluering av prosjektet.  

 

Prosjektet «DocuSpeech against Hate Speech» ble gjennomført i samarbeid med 

Foreign Students of Luxembourg, deres norske partnerorganisasjon Frie Filmere og 

andre unge frivillige fra Luxembourg, Polen, Portugal, Georgia, Russland og 

Armenia. SNU sendte to delegater, Ibrahim og Oda, til Armenia for en avsluttende 

workshop i prosjektet, som handlet om hvordan unge kan jobbe sammen mot 

hatprat. De delte erfaringer om SNU sitt arbeid med ungdom.  

 

 

Arrangementer   

6. April GYST (Get Your Sh*t Together): Aktivismefestival for ungdom 

Arrangementer og aktiviteter under festivalen:  

- Kronikk-workshop med Universitas 

- How to make a global campaign med YGLOBAL  

- Hva er interseksjonalitet og hvorfor er det viktig? med Skeiv Verden. 

- Kampanje-workshop med Press 

- Hvordan svare på hatprat og fordommer? med Restart 

- Hvordan bør vi demonstrere? med to erfarne aktivister 

- Sexpert quiz med SNU 

 

Arendalsuka 2019 

SNU deltok og arrangerte flere arrangementer og møter på Arendalsuka i august 

2019. SNU samarbeidet med Sex og Samfunn om et arrangement der vi inviterte 



representanter fra alle ungdomspartiene og spurte dem 5 kjappe spørsmål om 

unges seksualitet. SNU deltok også i panelsamtale arrangert av Sex og Politikk om 

seksualitetsundervisning for unge i Arendal.  

 

Sammen med RFSU Norge holdt vi arrangementet SEX BOOST! Der vi snakket om 

positiv seksualitet og hvordan fjerne skam og normalisere seksuell utforskning og 

nytelse gjennom et positivt fokus på seksualitet. Panelet bestod av Caroline 

Omberg, Edel Marie Haukland, Andreas Sjalg Unneland, Kristoffer Odd Thomassen 

og Sanna Vanno. 

 

SNU hadde også et eget arrangement om hvorfor burde vi ha en norsk samtykkelov. 

Arrangementet var en samtale om engasjert samtykke, rettssikkerhet og hvordan vi 

kan få en bedre lovgivning på området. Panelet bestod av Patricia Kaatee fra 

Amnesty Norge og Rannveig Kvifte Andresen fra Dixi ressurssenter mot voldtekt. 

Resultatet at samtalen var at SNU vedtok på generalforsamlingen 2019 å planlegge 

en større kampanje i 2020 for å få norsk samtykkelov.  

 

 

Andre arrangementer og deltakelse:  

- 4. Februar: Frokostseminar og kick-off for Uke 6-kampanjen 2019 sammen 

med Sex og Politikk.  

- 7. Mars: Lille-Åttende. SNU deltok i arrangement på Chateau Neuf sammen 

med Radio Nova, for å varme opp til 8. Mars. Panelsamtalen handlet om 

ekskludering i dagens feministbevegelse.  

- 11. mars: Ungdomsmøte: Kom med innspill til SNUs nye prosjekt! «SRHR 

ambassadørene»  

- 21. Mars: åpent medlemsmøte Han, Hun, Hen? De, Dem? 

- 30. April: Stand på Russens dag på Tusenfryd med samtykkequiz og 

kondomer.  



- 22. Juni: Workshop om samtykke og grenser på Skeiv ungdoms sommerleir 

Jafnadhr.  

- 13. Juni: Markering foran Stortinget i Oslo: Nei til restriksjoner i abortloven.  

- 19.-22. Juni: SNU stod på stand i Pride Park i Oslo sammen med Sex og 

Politikk.  

- 22. juni - SNU gikk sammen i Pride-paraden i Oslo.  

- 27. August: SNU deltok som ordstyrer ved lansering av FNs befolkningsfonds 

rapport “The Unfinished Business – The Pursuit of Rights and Choices for All” på 

Nydalen Videregående Skole.  

- 4. September: Panelsamtale om abort. Samtalen fant sted på baren U1 på 

Universitetet i Oslo. I panelet satt Berit Austveg (Sex og Politikk), Solveig 

Skaugvoll Foss (SV) og Sara Tellefsen (KrF).  

- 5. September: Markering mot transfobi. Protest against transphobia.  Sammen 

med Skeivt studentforum, Skeiv verden og Skeiv ungdom.  

- 6. - 8. September: KISS-skoleringshelg på Haraldsheim vandrerhjem i Oslo.   

- 14. September. Hva er positiv, helhetlig seksualitetsundervisning?  på 

NYTfestivalen i Bergen.  

- 25. September Obf'19: Kick Off! - ledet panelsamtale 

- 15. Oktober - ordinær generalforsamling, som ble avholdt på møtelokaler hos 

Frivillighet Norge.  

- 18. Oktober: markering i Oslo. Polen: Seksualitetsundervisning er en 

menneskerett!  

- 7. November: foredrag om grenser og samtykke for ungdom på 

Haugenkafeen på St. Hanshaugen.  

- 17. November - Ungdom, sex og kommunikasjon på NYTfestivalen Oslo 

- 21. November: deltok på markering STOPP Konverteringsterapi foran Stortinget 

i Oslo. 

- 7. Desember: Stand sammen med RFSU Norge på ungdomskveld på 

utekontakt Nordstrand og Lambertseter.  



Politisk  

Politisk arbeid og høringsinnspill  

SNU deltok på to møter med barneombudet og kom med innspill til ny læreplan for 

seksualitetsundervisning. Vi inviterte vårt ungdomspolitikkernettverk til quiz på Sex 

og Politikks kick-off for Uke 6, og til å delta på vårt arrangementer om unges 

seksualitet på Arendalsuka. I april hold SNU sammen med Sex og Politikk 

seksualitetsundervisning med interaktive aktiviteter for SRHR-politikernettverket på 

Stortinget.  I november deltok SNU på møte i kunnskapsdepartementet, og kom 

med innspill til hva Norge og ministeren skulle legge vekt på av likestillingsforslag i 

Kvinnekommisjonen i FN. SNU bidro også i utformingen av Grønn Ungdom sin 

regnbuepolitikk etter forespørsel.  

 

SNU stilte seg bak flere høringsinnspill fra Nasjonalt SRHR-nettverk, som høring mot 

endringer i abortloven og høringsrunde om endringer i læreplanmålene. 

Samarbeidet i Nasjonalt SRHR-nettverk ga SNU muligheten til å stille seg bak felles 

krav på korte frister i tillegg til å jobbe med egne innspill. 5. November deltok SNU i 

muntlig høring i Familie- og kulturkomiteen, og ga skriftlig innspill til behandling av 

representantforslag om regnbuepolitikk og mot konverteringsterapi. SNU 

argumenterte for å:  

- Forbud mot kosmetiske kirurgiske inngrep mot barn som er interkjønn  

- Forby konverteringsterapi  

- Innføre tredje juridisk kjønnsalternativ 

- Økt forskning på LHBTIQ+ i et interseksjonelt perspektiv og med fokus på 

minoriteten i minoriteten  

 

 

 

 


