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Sak 6/20 Valgkomiteens beretning 381 

Orienteringssak  382 
Sakfører: Valgkomitéen v/Sandra Marin Sauge  383 
  384 
Humanistisk ungdoms valgkomité består av fire personer. En leder og tre medlemmer. 385 
Under Landsmøtet 2019 ble Sandra Marin Sauge valgt som valgkomitéens leder, og Silje 386 
Zimmermann, Mari Kvamsdal og Martine Sørensen valgt som medlemmer. Mari Kvamsdal 387 
med 2-årig verv fra 2019-2021.   388 
 389 
Valgkomitéen hadde sitt første møte 10. juni 2019 i Oslo hvor alle var til stede. Her snakket vi 390 
om hva vår oppgave som valgkomité innebærer. Vi satt oss noen mål for året, og snakket om 391 
hva slags type personer vi ville finne, som kunne være gode kandidater for sentrale verv. På 392 
sommerleiren presenterte også valgkomiteen seg for leirdeltakerne, og var tilgjengelig 393 
dersom noen hadde spørsmål. På høstseminaret det samme året var også medlemmer fra 394 
valgkomiteen til stede. På begge arrangementene snakket vi med et betydelig antall 395 
personer som vi mener hadde gjort en god jobb i et sentralt verv.  396 
 397 
Første sentralstyremøte som ble observert av valgkomiteen var 1.november 2019. Da var ett 398 
valgkomitémedlem til stede. 17. til 19. januar observerte tre av fire valgkomitémedlemmer 399 
sentralstyremøtet. Vi intervjuet sittende sentralstyre, arbeidsutvalget og generalsekretær, 400 
Katherine. Formålet med intervjuene var å få et innblikk i sittende sentralstyre. Intervjuene er 401 
viktig for at vi skal få en pekepinn på hvilke kandidater vi bør se etter i framtiden, både til 402 
sentralstyret, kontrollkomitéen og arbeidsutvalget. Den 11. februar 403 
hadde valgkomitéens leder, Sandra, et møte med Humanistisk Ungdoms generalsekretær 404 
angående hvilke forventninger Humanistisk Ungdom hadde til 405 
valgkomitéen. Valgkomtiéen stilte også med to medlemmer på SST-møtene fra 06. til 08. 406 
mars.   407 
 408 
Siden landsmøtet i 2019 har valgkomitéen aktivt samarbeidet om å ta kontakt med aktuelle 409 
kandidater. Vi har jobbet jevnt og fordelt arbeidsmengden bra i hele vår sittende periode. 410 
15. september 2019 arrangerte vi i tillegg en give-away i facebookgruppen for aktive HU-411 
medlemmer “HU - Innsiden”, hvor medlemmene kunne vinne organisasjonens merch ved å 412 
sende inn forslag til valgkomitéen direkte med anbefalinger til gode kandidater for sentrale 413 
verv. De anbefalte kandidatene ble kontaktet.  Alle kandidatene som har blitt kontaktet har 414 
fått muligheten til å få oppklaring i spørsmål angående vervene de trer inn i, samt fått 415 
opplyst at valgkomitéen er tilgjengelig for oppfølging og hjelper gjerne til med det praktiske 416 
angående landsmøtets organisering.   417 
 418 
Alle innstilte kandidater innstilles på bakgrunn av private intervjuer med kandidatene og på 419 
bakgrunn av innspill fra Humanistisk Ungdoms medlemmer med sentrale- og lokale verv. 420 
Ingen kandidater har blitt valgt ut grunnet personlig favorisering og vennskapeligheter. Vi vil 421 
oppfordre landsmøtet til å stemme ut ifra valgkomitéens innstilling, og ha tillit til at de 422 
innstilte kandidatene er de som anses produktive for Humanistisk Ungdom å ha i 423 
sentralleddene fremover.   424 
 425 
Godt valg!   426 


