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Sak 5/20 Kontrollkomiteens beretning 337 

Orienteringssak 338 
Saksbehandler: Kontrollkomiteen v/ Adrian Wold Hansen. 339 
 340 

Bakgrunn 341 

Arbeidet i Kontrollkomiteen er nedfelt i Humanistisk Ungdom sine vedtekter §7 342 
Kontrollkomité: 343 
 344 
 «Kontrollkomiteen har definisjonsrett over organisasjonens vedtekter og har i oppgave å 345 
føre tilsyn med regnskapsførselen og forvaltningen av organisasjonens midler. 346 
Kontrollkomiteen kan rette eventuelle skrivefeil i vedtektene. Kontrollkomiteen skal 347 
offentliggjøre referater fra sine møter, med unntak av konfidensielle saker, innen en måned 348 
etter avholdt møte. Kontrollkomiteen skal også føre kontroll med at alle organisasjonsledd 349 
arbeider i henhold til vedtektene og vedtak fattet av landsmøtet.» 350 
 351 
Videre skal kontrollkomiteen gi en årlig rapport til Landsmøtet, innstille om godkjenning av 352 
Humanistisk Ungdoms regnskap og innstille på statsautorisert revisor ved hvert Landsmøte. 353 

Vurdering 354 

Kontrollkomiteens periode startet med skolering ved Humanistisk Ungdoms leder Øistein 355 
Sommerfeldt Lysne. 356 
Kontrollkomiteen har i perioden mottatt alle referat og saksdokument som er lagt fram for 357 
Sentralstyret, og har hatt muligheten til å kontrollere at arbeidet i Sentralstyret har skjedd i 358 
samsvar med vedtektene og vedtak fra forrige landsmøte. Kontrollkomiteen observerte tre 359 
av Sentralstyremøtene i denne perioden. Kontrollkomiteen har hatt jevnlig kontakt i perioden 360 
og holdt møter regelmessig. 361 
 362 
Kontrollkomiteen har ikke kontrollert at innkalling til årsmøter i lokallag har skjedd i samsvar 363 
med fellesvedtektene for lokallag. Vi ble ikke koblet på denne prosessen. Kontrollkomiteen 364 
stiller seg kritiske til at fire lokallag har fått dispensasjon fra fellesvedtektene § 7 om 365 
gjennomføring av årsmøtet, da dette er nesten en fjerdedel av lokallagene og 366 
begrunnelsene er noe tynne. 367 
 368 
Siden forrige landsmøte har det funnet sted ansettelser av en ny organisasjonsrådgiver og en 369 
ny kommunikasjonsmedarbeider, som etter Kontrollkomiteens syn har skjedd i samsvar med 370 
organisasjons dokumenter.  371 
 372 
Kontrollkomiteen merker seg at noen av målene som er satt i Arbeidsprogrammet 2019/2020 373 
ikke er oppnådd, som for eksempel å få 500 nye betalende medlemmer i løpet av 2019. 374 
Kontrollkomiteen mener derimot at Sentralstyret har oppfylt målene fra arbeidsprogrammet i 375 
den grad dette praktisk sett har vært mulig. 376 
 377 
I løpet av perioden har Kontrollkomiteen behandlet innkomne saker i tråd med 378 
organisasjonens vedtekter, og levert referatene fra våre møter til publisering på nettsiden. 379 
 380 


