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Velkommen til Humanistisk Ungdoms 13. landsmøte!  
  
Endelig nærmer vi oss et av årets absolutte høydepunkter, nemlig landsmøte i HU! Selv om 
årets landsmøte blir litt annerledes enn vanlig, tar det ingenting bort fra møtets betydning. 
Det blir fortsatt debatter, viktige avgjørelser og store planer, herre gud som jeg gleder 
meg!  
  
Landsmøtet er vår organisasjons demokratiske høyborg. Tillitsvalgte fra hele 
landet møtes for å diskutere, ta avgjørelser om HUs fremtid og ikke minst sette sammen det 
teamet som skal lede oss videre. Dette er møtet der vi bestemmer hvem vi skal være, både 
nå og i fremtiden. Dette er enhvers beste anledning til å påvirke HU i mange år fremover, så 
sørg for at din mening blir hørt.  
  
I disse tider er det dessverre ikke mulig å samle oss til et fysisk møte. Det er en vond 
avgjørelse som ingen er spesielt glade for, men sikkerhet og helse er nødt til å være 
førsteprioritet. På den positive siden er dette første gang vi gjennomfører et heldigitalt 
årsmøte. Det gir nye erfaringer og åpner muligheter i fremtiden. I vanskelige situasjoner må 
vi stå sammen som organisasjon og finne gode løsninger i felleskap. Da kan vi ikke være 
redd for å bryte med det vi er vant til, vi er nødt til å fornye oss selv. Frem til vi igjen kan 
samles må vi klare å skape nye aktiviteter og tilbud, og sørge for at HU er en like aktuell 
og tiltrekkende organisasjon som alltid. Det har jeg full tro 
på at vi skal klare!  
  
  

  
        Leder  
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Dagsorden 
TID  Lørdag    
09.30-10.00  Pålogging    
10.00  Møtestart    
10.00  Konstituering  V  
  Valg av møteledere og 

referenter  
V  

  Godkjenning av innkalling og 
saksliste  

V  

  Godkjenning av delegater  V  
  Godkjenning av 

forretningsorden  
V  

  Godkjenning av dagsorden  V  
  Valg av 

protokollunderskrivere  
V  

  Valg av tellekorps  V  
10.30  Årsberetning  V  
11.00  Årsregnskap 2019 og 

kontrollkomiteens beretning  
V  

11.30  Valgkomiteens beretning og 
innstilling  

V  

12.00  Lunsj    
13.00  Kontingent  V  
13.15  Valg  V  
  Valg av revisor  

  
V 

  Valg av leder  
  

V 

  Valg av politisk nestleder  V 
  Valg av organisatorisk 

nestleder  
V 

  Valg av sentralstyret  V  
  Valg av kontrollkomite  V  
  Valg av valgkomite  

  
V 

15.00  Møte for det nye sentralstyret  V 
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Sak 1/20 Konstituering 1 

Møtet åpnes ved leder Øistein Sommerfeldt Lysne. 2 
 3 

Sak 1/20a Valg av møteledere og referenter 4 

Vedtakssak 5 
Saksfører: Øistein Sommerfeldt Lysne  6 

  7 

Bakgrunn  8 
Møteledere har som oppdrag å lede møtet og styre debatten i tråd med forretningsorden, 9 
sakslisten og dagsorden som landsmøtet har vedtatt. Møtelederne får en spesielt viktig rolle 10 
på årets landsmøte, ettersom de i tillegg til sine vanlige oppgaver styrer den tekniske 11 
møteplattformen.  12 
  13 
Referentene fører protokoll over alle talere, forslag som kommer inn, avstemninger og 14 
resultat. Det føres ikke referat fra landsmøtedebattene.  15 
  16 

Sentralstyrets innstilling  17 
Landsmøtet velger Haakon Gunleiksrud og Dea-Renate Miranda som møteledere.  18 
Landsmøtet velger Sarah Malena Marcher Kvassheim og Kristoffer Stokkeland som 19 
referenter.   20 
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Sak 1/20b Godkjenning av innkalling og saksliste 21 

Vedtakssak 22 
Saksfører: Øistein Sommerfeldt Lysne 23 

Bakgrunn 24 

I tråd med vedtektene ble foreløpig innkalling til Landsmøtet bekjentgjort alle 25 
medlemmer i januar.  26 
 27 
Endelig innkalling med sakspapir og saksliste ble sendt ut til påmeldte delegater og 28 
observatører 1.april, før fristen på tre uker før Landsmøtet 3. april. 29 
 30 
Det er betydelig forskjell på den foreløpige innkallingen og den endelige innkallingen. For 31 
det første er det gjort endringer i hvor Landsmøtet skal arrangeres. Det fysiske møtet som 32 
skulle være på Tonsenhagen skole er flyttet til en digital plattform. For det andre er 33 
sakslisten betydelig redusert.  34 
 35 
Dette skyldes de begrensningene vi er pålagt fra myndighetene på grunn av spredningen av 36 
covid-19 viruset. Sentralstyret vedtok på et ekstraordinært sentralstyremøte at Landsmøtet i 37 
år må avholdes digital for å sikre at det blir gjennomført. Dersom vi ikke hadde vedtatt å 38 
avholde landsmøtet digitalt, så kunne vi risikert å ikke få avholdt landsmøtet før etter 39 
sommeren, noe som ville vært svært uheldig for driften av organisasjonen. Kontrollkomiteen 40 
deltok også på dette møtet.  41 
 42 
I tillegg ble det besluttet å foreslå at landsmøtet bare behandler de sakene som må 43 
behandles, herunder Årsberetning for 2019, Årsregnskap for 2019, Kontingent og Valg. I 44 
følge vedtektene skulle vi også ha behandlet Platform og Vedtekter, men landsmøtet kan 45 
velge å bestemme at disse sakene ikke skal tas opp i år. Sentralstyret ber landsmøtet om å 46 
utsette behandling av disse sakene til et eventuelt ekstraordinært landsmøte eller til 47 
Landsmøtet 2021.  48 
 49 

Sentralstyrets innstilling 50 

Landsmøtet godkjenner innkalling og saksliste. 51 
  52 
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Sak 1/20c Godkjenning av delegater og varadelegater 53 

Vedtakssak 54 
Saksfører: Sina Inngjerdingen 55 
 56 

De fleste påmeldte delegatene til Landsmøtet har blitt valgt av sitt lokallag på årsmøtet, har  57 
meldt seg på innen fristen, og kan stille som delegater på Landsmøtet.  58 
  59 
I tråd med vedtektene har direktemedlemmene mulighet til å stille med fem delegater og 60 
én vara. To kandidater stilte innen fristen, og ble ansett som valgt.  61 
  62 
24 delegater og 7 varadelegater var påmeldt innen fristen 7. mars.  63 

 64 

Sentralstyrets innstilling 65 

Landsmøtet godkjenner ordinært valgte delegater til Landsmøtet. 66 
 67 
  68 
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Liste over deltakere på Landsmøtet 69 
Representerer  Navn  Rolle  
Sentralstyret  Øistein Sommerfeldt Lysne  Delegat  
Bergen  Nina Seim  Delegat  
Buskerud  Evita Hammerstein Henriksen  Delegat  
Buskerud  Mona Tollefsen Berg  Delegat  
Buskerud  Marte Trondsen  Vara  
Glåmdal  Fredrik Hagen  Delegat  
Glåmdal  Anne Petra Øyen Jacobsen  Delegat  
Glåmdal  Ragnhild Johnsrud  Vara  
Grenland  Aasta Bertine Knudsen  Delegat  
Hålogaland  Kaja Bokwa Pedersen  Delegat  
Hålogaland  Oliver Johan Bjørnast Finden  Delegat  
Lillehammer 
og Gudbransdalen   

Bendik Årdal  Delegat  

Oslo  Caroline Sofie Frevig  Delegat  
Oslo  Jacob Mollebro Wisth  Delegat  
Oslo  Jakob Kallum Hall  Delegat  
Oslo  Victoria Johanne Opheim Galåen  Vara  
Sør-Rogaland  Isabel Ponce  Delegat  
Sør-Rogaland  Kethlinn Roen Hansen  Delegat  
Sør-Rogaland  Thea-Alice Husebø-Miranda  Delegat  
Sør-Rogaland  Kristina Elizabete Timermane Wiliamson  Delegat  
Sør-Rogaland  Hedda Frøland  Vara  
Sør-Rogaland  Magnar Torp Nielsen  Vara  
Trondheim  Olve Mikal Arntzen Leirvik  Delegat  
Trondheim  Marte Moberg Bergundhaugen  Vara  
Vestfold  Elisa Ryen-Grødahl  Delegat  
Vestfold  Teddy Laula  Delegat  
Østfold  Jens-Fredrik Huser Andersen  Delegat  
Østfold  Jonas Eriksen  Delegat  
Østfold  Nora Selenius Grande  Vara  
Direktemedlem  Maja Solerød  Delegat  
Direktemedlem  Didrik Votvik Solhaug  Delegat  
 70 
  71 
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Representerer  Navn  Rolle  
Sentralstyret  Rebecca Ponce  Observatør  
Sentralstyret  Sina Arnesen Inngjerdingen  Observatør  
Sentralstyret  Iver Daaland Åse   Observatør  
Sentralstyret  Stine Tuastad  Observatør  
Sentralstyret  Daniella Ingebretsen Widerøe  Observatør  
Sentralstyret  Sofie Grendstad Takvam   Observatør  
Sentralstyret  Vestein Langseth Lauritsen   Observatør  
Valgkomiteen  Sandra Marin Sauge  Observatør  
Valgkomiteen  Silje Zimmermann  Observatør  
Valgkomiteen  Mari Kvamsdal  Observatør  
Valgkomiteen  Martine Sørensen  Observatør  
Kontrollkomiteen  Simen Tjølsen Oftedahl  Observatør  
Kontrollkomiteen  Amund Bugge  Observatør  
Kontrollkomiteen  Heine Sandmo Clausen   Observatør  
Kontrollkomiteen  Adrian Wold Hansen  Observatør  
Administrasjonen  Katherine Pedersen  Observatør  
Administrasjonen  Miriam Einangshaug  Observatør  
Administrasjonen  Anders Stai Frougner  Observatør  
Ordstyrer  Haakon Gunleiksrud  Observatør  
Ordstyrer  Dea-Renate Miranda  Observatør  
Referent   Sarah Malena Marcher Kvassheim  Observatør  
Referent   Kristoffer Stokkeland  Observatør  
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Sak 1/20d Godkjenning av forretningsorden 72 
Vedtakssak 73 
Saksfører: Øistein Sommerfeldt Lysne  74 
  75 

Bakgrunn  76 
Forretningsorden er reglene som bestemmer hvordan landsmøtet gjennomføres. Alt fra 77 
innkalling, til taletid og hvordan vi gjennomfører valget er beskrevet i forretningsorden. For å 78 
kunne gjennomføre et effektivt og ryddig landsmøte er det viktig at alle møtedeltakere både 79 
forstår og respekterer forretningsorden. Det er derfor viktig at alle setter seg godt inn i den 80 
foreslåtte forretningsorden, og fremmer eventuelle spørsmål eller uenigheter i debatten.  81 
  82 
Forretningsorden for landsmøtet ble vedtatt på stiftelsesmøtet 16. august 2007 og har gitt 83 
retningslinjer for landsmøtet siden. Den ble sist endret på landsmøtet i 2019. Hvert 84 
landsmøte skal godkjenne forretningsorden under konstitueringen.  85 
  86 
Forretningsordenen som vedtas på landsmøtet i år regulerer årets landsmøte, og perioden 87 
frem til neste landsmøte.   88 
  89 

Vurdering  90 
I det store og hele har det ikke vært nødvendig å gjøre store endringer for å tilpasse 91 
forretningsorden til et digitalt landsmøte. Utover det som forklares under er det snakk om 92 
mindre formuleringer og bestemmelser rundt hvordan forslag sendes inn.  93 
  94 
Det er foreslått en formulering som sier at landsmøtet kan fravike vedtektene med 2/3 95 
flertall. Landsmøtet har makt til å gjøre akkurat hva landsmøtet ønsker, men dette sørger for 96 
at det trengs en bred enighet for å fravike fra organisasjonens vedtekter. At landsmøte 97 
velger å ikke følge vedtektene er noe som kun skal skje dersom man har uhyre god grunn til 98 
det, og det burde derfor være et uhyre sterkt krav om enighet for å kunne gjøre det.  99 
  100 
Valgsystemet har blitt foreslått endret, slik at det passer den tekniske løsningen vi bruker til 101 
landsmøte. Hovedutfordringen er at det er vanskelig å gjennomføre valg på blokk, altså at vi 102 
velger flere kandidater i samme valg. Dermed har vi valgt å foreslå et prioritert valg, der 103 
medlemmene av sentralstyret og komiteene velges en og en. Dette er et system for 104 
eksempel Human-Etisk Forbund bruker. Dette betyr at kandidater som ønsker å benke 105 
benker på en spesifikk plass, og ikke på vervet generelt. Et slikt system vil medføre at 106 
valgkomiteen må komme med en prioritert innstilling, istedenfor en innstilling på styret som 107 
helhet. 108 
 109 
Det foreslåtte valgsystemet inneholder også en bestemmelse om situasjoner der det er flere 110 
enn 5 kandidater til et verv. På grunn av den tekniske løsningen kan det ikke være flere enn 5 111 
kandidater i en enkelt avstemning, noe som er sjeldent men mulig. Om det skulle skje blir 112 
kandidatene delt inn i grupper, der man så velger mellom gruppevinnerne. 113 
 114 

Sentralstyrets innstilling  115 
Landsmøtet vedtar den foreslåtte forretningsorden for landsmøtet.  116 
  117 

Vedlegg:  118 
Sentralstyrets innstilling på forretningsorden  119 

 120 
 121 
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Sak 1/20e Godkjenning av dagsorden 122 

Vedtakssak 123 

Saksfører: Rebecca Ponce  124 

  125 
Bakgrunn  126 
Landsmøtet må godkjenne dagsorden for møtet. Møteledelsen vil styre møtet i henhold til 127 
dagsorden.   128 
Fordi situasjonen med virus og smittehensyn er som den er, må vi avholde landsmøtet 129 
digitalt. Sentralstyret ga arbeidsutvalget mandat til å sette opp en ny dagsorden for 130 
landsmøte, etter at sentralstyret på et tidligere møte vedtok en helt annen dagsorden. Dette 131 
måtte gjøres for at landsmøte lettest og best mulig skal kunne gjennomføres digitalt. Det 132 
innstilles derfor på en dagsorden arbeidet fram av arbeidsutvalget, der landsmøtet vil kunne 133 
avholdes på bare fire timer. Denne kan finnes på side v. 134 
  135 

Sentralstyrets innstilling  136 
Landsmøtet godkjenner dagsorden for landsmøtet.    137 
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Sak 1/20f Valg av protokollunderskrivere 138 

Vedtakssak 139 
Saksfører: Vestein Langseth Lauritsen 140 

Bakgrunn 141 

Landsmøtets protokoll skal underskrives av minst to personer som kan bekrefte at møtet 142 
foregikk slik det er protokollført. 143 
 144 
Det velges egne referenter som fører protokollen. 145 

Sentralstyrets innstilling 146 

Anne Petra Øyen Jacobsen, Kristina Elizabete Timermane Williamson og Olve Mikal Arntzen 147 
Leirvik velges som protokollunderskrivere.   148 
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Sak 2/20 Årsberetning 2019 149 

Vedtakssak 150 
Saksfører: Øistein Sommerfeldt Lysne  151 

  152 

Bakgrunn  153 
Årsberetningen er en oppsummering av organisasjons virksomhet i året som var. Den skal 154 
beskrive HUs situasjon sentralt og lokalt, og gi et generelt inntrykk av hvem vi er og hva vi 155 
driver med. Årsberetningen skal som et minimum inneholde informasjon om:  156 
  157 

• Hvem som har sittet i sentrale verv  158 
• Hva organisasjon har både sosialt og faglig, sentralt og lokalt.  159 
• Utvikling, medlemskap, økonomisk situasjon, osv.  160 

  161 
Årsberetningen avgis og signeres av Sentralstyret, men det er bare landsmøtet som har 162 
myndighet til å godkjenne den. Dette er den offisielle beretningen om hvem HU var som 163 
organisasjon i 2019, det er derfor viktig at alle setter seg inn i dokumentet og sørger for at 164 
det som står der stemmer. Årsberetningen er ment å leses av Human-Etisk Forbund, 165 
Fordelingsutvalget og andre offentlige organer, revisor, fremtidige tillitsvalgte og andre 166 
interesserte. Årsberetningen skal derfor ikke være for utfyllende, men inneholde viktig 167 
informasjon.  168 
  169 

Vurdering  170 
Sentralstyret mener at årsberetningen gir et godt innblikk i organisasjons virksomhet, og at 171 
det er grunnlag for videre drift av HU.  172 
  173 

Sentralstyrets innstilling  174 
Landsmøtet godkjenner årsberetningen for 2019.  175 

 176 

Vedlegg 177 

- Humanistisk Ungdoms Årsberetning 2019  178 
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Sak 3/20 Årsregnskap 2019 179 

Vedtakssak 180 
Saksbehandler: Kontrollkomiteen v/ Simen Tjølsen Oftedahl. 181 
 182 

Sammendrag 183 

Dette er en oversikt over kommentarer til regnskapet for 2019, sammen med 184 
Kontrollkomiteen sin vurdering av regnskapsåret. 185 

Bakgrunn 186 

Regnskapet for 2019 ble godkjent av Sentralstyret 27. mars 2020. Sentralstyret står ansvarlig 187 
for regnskapet, mens Kontrollkomiteen fører kontroll og innstiller til Landsmøtet. Landsmøtet 188 
informeres med dette om den økonomiske tilstanden i organisasjonen. 189 
Følgende tekst er en utdyping fra generalsekretær i Humanistisk Ungdom, og skal sees i 190 
sammenheng med årsregnskapet for 2019: 191 
 192 
 193 
“2019 var et godt år for Humanistisk Ungdom. Vi har fått gjennomført mye, og brukt 194 
pengene våre på en målrettet måte. Humanistisk Ungdom fikk et overskudd på 205 456 195 
kroner i 2019. Dette er litt for mye for en ideell organisasjon med en sunn egenkapital. 196 
Inntekter 197 

Driftsinntekter 2019:  3 807 490 
Differanse 2018:  +133 062 
Differanse budsjett:  +105 565 

 198 
Humanistisk Ungdom hadde 5 hovedkilder til inntekter i 2019:  199 

1. Midler fra Frifond: 258 750,- 200 
Disse pengene brukes opp i lokallagene, eller gis tilbake til støtteordningen om de 201 
ikke blir brukt opp.  202 

2. Midler fra Fordelingsutvalget: 955 233,- 203 
Dette er statsstøtten vår. Pengene skal brukes til organisasjonsdrift. Vi fikk 105 233 204 
kroner mer enn opprinnelig budsjettert.  205 

3. Momskompensasjon: 227 162,- 206 
Vi fikk 67 162,- mer enn budsjettert. 207 

4. Bidrag fra HEF: 2 070 000,- 208 
5. Andre driftsinntekter: 296 345,- 209 

Dette er deltakeravgifter på seminarer og leir (239 985,-), medlemskontingent 210 
(41 901,-) og andre inntekter (14 460,-): administrasjonsandel fra av Frifondmidler. 211 

Det ble ikke foretatt budsjettrevidering av budsjetter for 2019, derfor ble det ikke tatt høyde 212 
for den økte støtten fra Fordelingsutvalget. Dette, i tillegg til at støtten fra 213 
momskompensasjonsordningen var høyere enn budsjettert er årsaken til høyere inntekter 214 
enn budsjettert. Samtidig er inntektene fra deltakeravgifter på seminarer noe lavere enn 215 
budsjettert på grunn av lavere deltakertall enn forventet, samt at inntektene fra 216 
medlemskontingenter er lavere enn planlagt  217 
 218 
 219 
 220 
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Utgifter 221 
Driftskostnader 2019:  3 603 061 
Differanse 2018:  +135 572 
Differanse budsjett:  -117 927 

 222 
I 2019 brukte vi 135 572 kr mer enn i 2018. Vi brukte likevel nesten 118 000 mindre enn 223 
budsjettert.  224 
Disse forskjellene forklares av flere faktorer:  225 

1. Lønnsutgifter: 1 678 784,- 226 
Vi satte organisasjonsrådgiver betydelig opp i lønn i mars 2019, og hadde doble 227 
lønnsutgifter på generalsekretær i forbindelse med overlappingsperiode mellom 228 
avtroppende og påtroppende generalsekretær i mars/april. I tillegg er noen 229 
foredragsholdere og andre honorerte personer i forbindelse med seminarer og leir 230 
ført på denne posten, noe som medvirker til at posten er betydelig høyere i 2019 enn 231 
i 2018. Posten er kun ca 10 000 kr over budsjett.  232 

2. Maskiner, inventar og lignende: 60 846,- 233 
Lisens for filmvisning, også for lokallag. I tillegg brukte vi nærmere 50 000 kroner på å 234 
sende ut Vipps Faktura ved hjelp av selskapet Compello. Dette var ikke budsjettert 235 
for, men var et nødvendig tiltak for å sikre et medlemstall på over 700 betalende 236 
medlemmer. Vi klarte å sikre medlemstallet for 2019 noe som sikrer oss økonomisk 237 
støtte også i fremtiden, derfor var det vel anvendte penger.  238 

3. Reise og diett: 1 125 383,- 239 
Alle reise- og overnattingskostnader føres her. Denne posten er lavere enn året før, 240 
og 103 817 kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at det er budsjettert 241 
for flere deltakere på arrangementene våre enn det vi klarte å skaffe. I tillegg er det 242 
sannsynlig at noen deltakere ikke leverer reiseregning i etterkant. Sommerleiren ble 243 
særlig billigere enn budsjettert, mye på grunn av billigere leirsted enn beregnet og 244 
noe lavere reisekostnader enn beregnet.  245 

4. Andre kostnader: 36 026,- 246 
På denne posten har vi budsjettert for høyt; 74 300.  247 

I balanseregnskapet står det at den kortsiktige gjelden til organisasjonen er veldig mye 248 
høyere i 2019 enn i 2018. Kortsiktig gjeld er typisk regninger som ligger til forfall kort tid frem 249 
i tid, her etter nyttår, samtidig som kostnaden tilhører regnskapsåret 2019. Den store 250 
summen på regnskapet for 2019 kan forklares med at husleien vi betaler til HEF for 251 
kontorleie lå til betaling 2. januar.  252 
 253 
 254 
Årsresultat og vurdering 255 
Overskuddet i 2019 var en del høyere enn hva en ideell organisasjon burde sikte mot. I 256 
retrospekt ser vi at det hadde vært smart å gjennomføre en budsjettrevidering. Dette ble 257 
ikke gjort, trolig fordi både leder og Generalsekretær ble byttet ut på våren og formidlingen 258 
av dette i overlappingen kunne vært tydeligere. Ellers er det vanskelig å budsjettere riktig 259 
når det kommer til arrangementer. Vi må planlegge kostnader tilsvarende det 260 
deltakerantallet vi ønsker å nå, men har ikke full kontroll på resultatet. I tillegg måtte vi på 261 
høsten når vi så sviktende antall betalende medlemmer beslutte å bruke en del penger på å 262 
få medlemmer til å betale kontingenten for å nå grensen for 700 betalende medlemmer, noe 263 
vi er avhengige av for å holde den statlige støtten på samme nivå i fremtiden. Til tross for at 264 
det kostet litt, var det vel anvendte penger. Jevnt over ser vi at vi feilberegner når det 265 
kommer til hvor mye tid vi har til å få gjennomført alle prosjektene vi setter av penger til, og 266 
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at vi rett og slett ikke rekker å få til så mye som vi ønsker. Alt dette, i tillegg til økte inntekter 267 
fører til at vi for andre år på rad går 200 000 i overskudd i 2019.  268 
Disse midlene tilføres organisasjonens egenkapital, som ved årsskiftet summerer seg til 1 631 269 
258 kroner. Dette utgjør i ca av 45 % av årlige kostnader. Dette anses som å være et godt 270 
(om enn litt høyt) nivå å ligge på, slik at vi er sikre på å kunne betjene løpende kostnader.» 271 
  272 

Vurdering 273 

Kontrollkomiteen har blitt orientert om den økonomiske styringen av organisasjonen og 274 
bakgrunnen for årsresultatet, og fått en gjennomgang av regnskapet av generalsekretæren. 275 
 276 
Kontrollkomiteen ser seg fornøyd med regnskapsåret 2019, og mener at Sentralstyret har 277 
forvaltet organisasjonens midler på en god og ansvarlig måte. Kontrollkomiteen merker seg 278 
at avvik fra budsjettet har blitt beskrevet på en grundig måte i generalsekretærens 279 
redegjørelse.  280 
 281 
I 2019 hadde Humanistisk Ungdom et overskudd på 205 456 kroner, og organisasjonens 282 
egenkapital begynner å bli veldig stor. Overskuddet skyldes primært økte driftsinntekter og 283 
noe lavere deltakelse på noen av de nasjonale arrangementene enn budsjettert.  284 
 285 
Det er noen avvik i Årsregnskapet da enkelte utgifter er registrert på feil regnskapsposter, 286 
men Kontrollkomiteen mener at disse avvikene er akseptable så lenge det arbeides for at 287 
dette ikke skal forekomme i fremtiden.  288 
 289 
Kontrollkomiteen innstiller på at Landsmøtet godkjenner Regnskapet for 2019. 290 

Forslag til vedtak 291 

Landsmøtet godkjenner regnskapet for 2019. 292 
  293 
 294 

Vedlegg:  295 

- Regnskap 2019 med noter 296 
- Revisjonsberetning frå Revisorgruppen Davita AS 297 
 298 

  299 

300 
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Sak 4/20 Fastsettelse av kontingent  301 

Vedtakssak 302 
Sakfører: Rebecca Ponce 303 
 304 

Bakgrunn 305 

Ifølge Humanistisk Ungdoms vedtekter skal kontingenten fastsettes på landsmøtet i 306 
oddetallsår. Denne saken ble glemt ved forrige landsmøte, og må altså derfor tas i år, selv 307 
om det er partallsår.  Man er tellende medlem i Humanistisk Ungdom, og har demokratiske 308 
rettigheter i organisasjonen dersom en har betalt kontingenten for inneværende kalenderår. 309 
Per i dag er kontingenten for ordinære medlemmer 50 kroner, og 100 kroner for 310 
støttemedlemmer.  311 
På landsmøtet i 2017 ble det vedtatt å beholde 50 kroner medlemskontingent, mens 312 
kontingenten for støttemedlemmer ble satt ned fra 250 kroner til 100 kroner. 313 
 314 

Økonomiske konsekvenser 315 

Å ha en årskontingent på 50 kroner er minstekravet for at vi skal få offentlig støtte per 316 
medlem, og uten den offentlige støtten hadde vi ikke hatt særlig mye å rutte med som 317 
organisasjon. Vi bør derfor ikke ha en kontingent på mindre enn 50 kroner. Det er derimot 318 
opp til hver enkelt organisasjon om man ønsker å gå høyere enn 50 kroner. Likevel vil det i 319 
en ungdomsorganisasjon som vår være en høy risiko for at høyere medlemskontingent vil 320 
bety færre betalende medlemmer, og derfor også mindre i offentlig støtte. Inntektene vi får 321 
fra selve medlemskontingenten er ganske små sammenlignet med det vi får per 322 
medlemskap gjennom støtteordninger, så det vil trolig være uheldig å høyne 323 
medlemskontingenten.  324 
 325 
Kontingenten for støttemedlemskap i HU ble satt ned i 2017 fordi Hu har ganske få 326 
støttemedlemmer, og at inntekten fra deres kontingenter er av liten betydning. Vi får heller 327 
ikke offentlig støtte for støttemedlemmene. Situasjonen i dag har ikke endret seg noe særlig, 328 
og å senke eller høyne kontingenten for støttemedlemskap vil ikke ha store økonomiske 329 
konsekvenser. Vi har derfor ingen åpenbar grunn til å endre på kontingenten for 330 
støttemedlemmer.  331 
 332 

Sentralstyrets innstilling 333 
Landsmøtet vedtar å beholde begge kontingentene slik de er i dag. 334 
 335 

  336 
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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 
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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 
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Sak 7/20 Valg 427 

Vedtakssak 428 
Saksfører: Valgkomitéen v/ Sandra Marin Sauge  429 

 430 

Bakgrunn  431 
Oppgaven til Landsmøtet er å velge den sentrale ledelsen i organisasjonen. Valgkomitéens 432 
oppgave er å forberede og innstille (anbefale) til valg på alle verv, utenom ny valgkomité og 433 
revisor. Sistnevnte verv forberedes og innstilles av Sentralstyret og Kontrollkomitéen.  434 
 435 
Valgkomitéens innstilling fremmes ved landsmøtets åpning. I dette sakspapiret representeres 436 
kandidater som har meldt seg opp til verv innen fristen på 24. mars 2020.  437 
Det er mulig å melde seg som kandidat til verv frem til fastsatt frist i dagsorden.  438 
 439 
Følgende verv er på valg, og sakspapirer er vedlagt for alle saker:  440 

a. Revisor ett år.  441 
b. Leder ett år.  442 
c. Politisk nestleder to år.  443 
d. Supplerende organisatorisk nestleder ett år.  444 
e. Medlemmer av sentralstyret to år.   445 
f. Medlemmer av sentralstyret ett år.  446 
g. Leder av kontrollkomiteen ett år.  447 
h. 1 medlem til kontrollkomiteen to år.   448 
i. 1 medlem til kontrollkomiteen ett år.  449 
j. Leder av valgkomiteen ett år.  450 
k. 1 medlem av valgkomiteen to år.  451 
l. 1 medlem av valgkomiteen ett år 452 

 453 
Fordi noen toårige sentralstyremedlemmer har valgt å tre ut av vervet, blir det valgt flere 454 
ettårige medlemmer enn normalt. Dette er for å supplere plassene og sørge for et fulltallig 455 
sentralstyre. 456 
 457 
Godt valg!  458 

 459 
  460 
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Sak 7-20a) Valg av Revisor 461 

Vedtakssak 462 
Saksbehandler: Kontrollkomiteen v/ Heine Sandmo Kleven. 463 

Sammendrag 464 

I henhold til Humanistisk Ungdoms vedtekter § 7 “Kontrollkomité”, er det Kontrollkomiteens 465 
oppgave å innstille en statsautorisert revisor. Jf. § 5 “Landsmøtet” punkt 5.3 "Innkalling og 466 
saker", skal Landsmøtet velge en statsautorisert revisor. Dette for å belyse om regnskap er 467 
ført i samsvar med lov og forskrifter, om det gir et rettvisende bilde av Humanistisk Ungdoms 468 
finansielle stilling og er i samsvar med god regnskapsskikk i Norge. 469 
  470 
Kandidater pr. 24.03.2020 471 

Selskap: Juridisk navn: Davita AS. 
  
Adresse: Bærumsveien 373, 1346 Gjettum 
  
Org nr: 984 573 154 

Revisor: Rita Torsvik. 

Stiller til 
følgende verv: 

Uavhengig statsautorisert revisor for ett år. 

Tilbyr: Revisor tilbyr å komme til HU sine lokaler for revisjon. Ha kun en revisor å 
forholde seg til. Lang erfaring med å revidere regnskapene til HU. 

Forhold til HU: Kjenner HU godt og er revisor for HEF som har samme regnskapsmodell. 
Har tidligere vært revisor for HU og er nåværende revisor. 

Pris: Estimert totalkostnad for HU: 50 000 NOK 

 Vurdering 472 

HUs regnskapsfører er godt fornøyd med sittende revisor, som har erfaring med 473 
organisasjonen, og også er revisor for HEF 474 

Kontrollkomiteens innstilling 475 

Landsmøtet velger Davita AS v/ statsautorisert revisor Rita Torsvik som revisor. 476 
  477 
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Sak 7-20b) Valg av Leder  478 

Vedtakssak 479 
Saksfører: Valgkomitéen v/ Sandra Marin Sauge 480 

Bakgrunn. 481 

Humanistisk Ungdoms leder er organisasjonens leder og ansikt utad, samt styreleder for 482 
Sentralstyret. Vervet velges årlig under landsmøtet. Lederen har ansvar for at organisasjonen 483 
går rundt og at landsmøtets vedtak gjennomføres, og har kontorplass i Oslo. 484 
Leder har øverste myndighet i organisasjonen og er den eneste i Sentralstyret som har 485 
stemmerett på Landsmøtet.  486 
 487 
Å være leder for Humanistisk Ungdom er et utfordrende verv som krever egenskaper som 488 
målrettethet, tålmodighet, kreativitet, samarbeidsvillighet, og ikke minst et brennende 489 
engasjement for organisasjonens organisering og politikk. Det forventes at du er en trygg 490 
person som Humanistisk Ungdom sine medlemmer har tillit til. 491 
 492 
Det er mulig å melde seg som kandidat til vervet frem til saken “valg” åpnes på landsmøtet, 493 
eventuelt ved fastsatt frist i dagsorden. 494 
 495 
Følgende verv er på valg:  496 

- Leder for ett år.  497 
 498 
Kandidater per 24. Mars:  499 
Øistein Sommerfeldt Lysne 500 
 501 

Valgkomitéens innstilling: 502 

Valgkomitéens innstilling presenteres før landsmøtets åpning.  503 
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Sak 7/20c) Valg av politisk nestleder  504 

Vedtakssak  505 
Saksfører: Valgkomitéen v/ Silje Zimmerman 506 

Bakgrunn: 507 

Politisk nestleder skal være leders stedfortreder og hjelpende hånd. Politisk nestleder får 508 
kontorplass i Oslo. Det forventes at du arbeider mye med Humanistisk Ungdom, og at du 509 
deltar på arrangementer og er en synlig del av ledelsen i organisasjonen.  510 
Politisk nestleder har tradisjon for å sitte arbeidsutvalget i Sentralstyret og har mange ekstra 511 
oppgaver i forhold til ordinære styremedlemmer, som politiske kampanjer, uttalelser, og 512 
støtte for leder og organisatorisk nestleder.  513 
 514 
Det er mulig å melde seg som kandidat til vervet frem til saken “valg” åpnes på landsmøtet, 515 
eventuelt ved fastsatt frist i dagsorden. Politisk nestleder velges for to år.  516 
 517 
Følgende verv er på valg:  518 

- Politisk nestleder 519 
 520 
Kandidater per 31. mars:  521 

- Rebecca Ponce 522 

 523 

Valgkomitéens innstilling: 524 

Valgkomitéens innstilling presenteres ved landsmøtets åpning.  525 
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Sak 7/20d) Valg av supplerende organisatorisk nestleder  526 

Vedtakssak  527 
Saksfører: Valgkomitéen v/ Mari Kvamsdal 528 

Bakgrunn. 529 

Organisatorisk nestleder skal være leders hjelpende hånd i de daglige gjøremålene rundt 530 
organisasjonsarbeidet. Organisatorisk nestleder får kontorplass i Oslo. Det forventes at du 531 
arbeider jevnt og trutt med Humanistisk Ungdom, og at du deltar på arrangementer og er en 532 
synlig del av ledelsen i organisasjonen. Nestleder har tradisjon for å sitte arbeidsutvalget i 533 
sentralstyret og har mange ekstra oppgaver tilknyttet ordinære styremedlemmer, som for 534 
eksempel ansvar for arrangementer og støtte for leder og politisk nestleder.  535 
 536 
Det er mulig å melde seg som kandidat til vervet frem til saken “valg” åpnes på landsmøtet, 537 
eventuelt ved fastsatt frist i dagsorden. Organisatorisk nestleder velges vanligvis for to år, 538 
men ettersom tidligere organisatoriske nestleder valgte å gå av, vil det foregå et 539 
suppleringsvalg. Altså vil den organisatoriske nestlederen som velges av landsmøtet velges 540 
for en periode på et år, og dermed fullføre den toårige perioden til forrige organisatoriske 541 
nestleder.  542 
 543 
Følgende verv er på valg:  544 

- Supplerende organisatorisk nestleder for et år.  545 
 546 
Kandidater per 31. mars:  547 

- Sina Inngjerdingen. 548 

Valgkomitéens innstilling: 549 

Valgkomitéens innstilling presenteres før landsmøtets åpning. 550 
  551 
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Sak 7/20e) Medlemmer av Sentralstyret for to år 552 

Vedtakssak  553 
Saksfører: Valgkomitéen v/ Sandra Marin Sauge 554 
 555 
Bakgrunn 556 
Å sitte som sentralstyremedlem er en ettårig- eller toårig forpliktelse. Sentralstyret er 557 
Humanistisk Ungdoms øverste ledelse mellom Landsmøtene, og tar en rekke beslutninger 558 
som påvirker medlemmene og framtiden til organisasjonen. Å sitte i sentralstyret gir 559 
mulighet til å ha innflytelse i organisasjonen og innebærer spennende utfordringer og et 560 
stort ansvar.  561 
 562 
Sentralstyrets medlemmer plikter å møte på alle sentralstyremøter og til å delta aktivt i 563 
sentralstyrets arbeid, komitéarbeid og nasjonale arrangementer. Sentralstyret møtes 6-8 564 
ganger årlig, og bør delta på landsmøtet og andre HU-arrangementer. Noe av det viktigste 565 
sentralstyret gjør er å følge opp lokallagene. Sentralstyrets medlemmer vil ha ansvar for en 566 
rekke organisatoriske og politiske ting som påvirker organisasjonen i stor grad. Noen av 567 
disse oppgavene er eksempelvis å planlegge Humanistisk Ungdoms nasjonale 568 
arrangementer, vedta hva vi skal mene politisk, og forme organisasjonen i en ny retning.  569 
 570 
Landsmøtet stemmer over de kandidatene de mener egner seg best for å sitte som toårig 571 
sentralstyremedlemmer.  572 
 573 
Det er mulig å melde seg som kandidat til vervet frem til saken “valg” åpnes på landsmøtet, 574 
eventuelt ved fastsatt frist i dagsorden.  575 
 576 
Følgende verv er på valg:  577 

- 2 Sentralstyremedlemmer for to år. 578 
  579 
Kandidater per 31.mars:  580 

- Agnes Solli Tveitane 581 
- Liviu Andrei Taran 582 
- Tara-Michelle Tufto Narvesen 583 
- Jens-Fredrik Huser Andersen 584 
- Kaja Bokwa Pedersen 585 
- Siril Vibeke Strømberg 586 

 587 

Valgkomitéens innstilling: 588 

Valgkomitéens innstilling presenteres før landsmøtets åpning.  589 
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Sak 7/20f) Medlemmer av Sentralstyret for ett år  590 

Vedtakssak  591 
Saksfører: Valgkomitéen v/ Martine Sørensen 592 

Bakgrunn 593 

I sak-7/20e presenterte valgkomitéen hva det innebærer å sitte Humanistisk Ungdoms 594 
sentralstyre.  595 
 596 
Sentralstyrets medlemmer plikter å møte på alle sentralstyremøter og til å delta aktivt i 597 
sentralstyrets arbeid, komitéarbeid og nasjonale arrangementer. Sentralstyret møtes 6-8 598 
ganger årlig, og bør delta på landsmøtet og andre HU-arrangementer. Noe av det viktigste 599 
sentralstyret gjør er å følge opp lokallagene. Sentralstyrets medlemmer vil ha ansvar for en 600 
rekke organisatoriske og politiske ting som påvirker organisasjonen. Noen av disse 601 
oppgavene er eksempelvis å planlegge Humanistisk Ungdoms nasjonale arrangementer, 602 
vedta hva vi skal mene politisk, og forme organisasjonen i en ny retning.  603 
 604 
Fordi noen toårige sentralstyremedlemmer har valgt å tre ut av vervet, blir det valgt flere 605 
ettårige sentralstyremedlemmer enn normalt. Dette for å supplere plassene og sørge for et 606 
fulltallig sentralstyre.  607 
 608 
Det er mulig å melde seg som kandidat til vervet frem til saken “valg” åpnes på landsmøtet, 609 
eventuelt ved fastsatt frist i dagsorden.  610 
 611 
Følgende verv er på valg:  612 

- 5 sentralstyremedlemmer for ett år.  613 

 614 
Kandidater per 31.mars:  615 

- Agnes Solli Tveitane 616 
- Liviu Andrei Taran 617 
- Tara-Michelle Tufto Narvesen 618 
- Jens-Fredrik Huser Andersen 619 
- Kaja Bokwa Pedersen 620 
- Siril Vibeke Strømberg 621 
- Daniella Ingebretsen Widerøe 622 
- Ragnhild Johnsrud 623 
- Frøya Haglund 624 
- Kristina Elizabete Timermane Williamson 625 

 626 

Valgkomitéens innstilling: 627 

Valgkomitéens innstilling presenteres før landsmøtets åpning.  628 
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Sak 7/20g) Valg av leder av Kontrollkomitéen  629 

Vedtakssak  630 
Saksfører: Valgkomitéen v/ Martine Sørensen 631 

Bakgrunn 632 

Kontrollkomitén skal gå gjennom organisasjonens regnskap og overse forvaltningen av 633 
midler og formål, samt sørge for at alle organisasjonsledd handler i tråd med vedtatte 634 
vedtekter og retningslinjer. Kontrollkomitéen skal fungere som et rådgivende organ med 635 
definisjonsmakt over vedtekter og vedtatte retningslinjer mellom landsmøtene, samt legge 636 
fram årlig rapport over arbeidet sitt til landsmøte.  637 
 638 
Kontrollkomitéens leder har det øverste ansvaret i Kontrollkomiteen. I tillegg til å planlegge 639 
komiteens arbeid og legge til rette for samarbeid, er leder av Kontrollkomiteen også 640 
ansvarlig for dialogen med Sentralstyret.  641 
 642 
Det er mulig å melde seg som kandidat til vervet frem til saken “valg” åpnes på landsmøtet, 643 
eventuelt ved fastsatt frist i dagsorden.  644 
 645 
Følgende verv er på valg:  646 

-  Leder av kontrolkomité, ett år 647 
 648 
Kandidater per 31.Mars:  649 

- Henrik Sønstebø 650 
- Adrian Wold Hansen 651 

 652 

Valgkomitéens innstilling: 653 

Valgkomitéens innstilling presenteres før landsmøtets åpning. 654 
  655 
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Sak 7/20h Kontrollkomitémedlem for to år  656 

Vedtakssak  657 
Saksfører: Valgkomitéen v/ Martine Sørensen 658 

Bakgrunn 659 

En kontrollkomité skal gå gjennom regnskap og overse forvaltningen av organisasjonens 660 
midler og formål. Kontrollkomitéen skal fungere som et rådgivende organ med 661 
definisjonsmakt over vedtekter og vedtatte retningslinjer mellom landsmøtene, samt legge 662 
fram årlig rapport over arbeidet sitt til landsmøte.  663 
 664 
Det skal velges ett medlem av kontrollkomitéen med toårig verv. 665 
Det er mulig å melde seg som kandidat til vervet frem til saken “valg” åpnes på landsmøtet, 666 
eventuelt ved fastsatt frist i dagsorden.  667 
 668 
Følgende verv er på valg: 669 

- 1 kontrolkomitémedlem for to år 670 
 671 
Kandidater per 31.mars:  672 

- Henrik Sønstebø 673 
- Adrian Wold Hansen 674 

 675 

Valgkomitéens innstilling: 676 

Valgkomitéens innstilling presenteres før landsmøtets åpning. 677 
  678 
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Sak 7/20i Kontrollkomitémedlem for ett år 679 

Vedtakssak  680 
Saksfører: Valgkomitéen v/ Martine Sørensen 681 

Bakgrunn 682 

En kontrollkomité skal gå gjennom regnskap og overse forvaltningen av organisasjonens 683 
midler og formål. Kontrollkomitéen skal fungere som et rådgivende organ med 684 
definisjonsmakt over vedtekter og vedtatte retningslinjer mellom landsmøtene, samt legge 685 
fram årlig rapport over arbeidet sitt til landsmøte.  686 
 687 
Det skal velges ett medlem for kontrollkomitéen med ettårig verv. 688 
Det er mulig å melde seg som kandidat til vervet frem til saken “valg” åpnes på landsmøtet, 689 
eventuelt ved fastsatt frist i dagsorden.  690 
 691 
Følgende verv er på valg: 692 

- 1  kontrollkomitémedlem 693 
 694 
Kandidater per 31.mars : 695 

- Kristina E. T. Williamson 696 

- Henrik Sønstebø 697 

- Adrian Wold Hansen 698 

- Maja Solerød 699 

- Heine Sandmo Clausen 700 

 701 

Valgkomitéens innstilling: 702 

Valgkomitéens innstilling presenteres før landsmøtets åpning. 703 
 704 
  705 
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Sak 7/20j) Valg av leder av Valgkomiteen  706 
Vedtakssak  707 
Saksfører: Sentralstyret v/Sina Inngjerdingen  708 
  709 

Bakgrunn  710 
Sentralstyret innstiller på Valgkomite. Valgkomiteen består av en leder, to medlemmer som 711 
har et toårig verv og et medlem for ett år.   712 
  713 
Ifølge vedtektene har Valgkomiteen innstillingsplikt på alle sentrale personvalg unntatt ny  714 
Valgkomité. Komiteens oppgave er å følge Sentralstyrets arbeid gjennom året samt delta på  715 
arrangementer for å kunne finne og vurdere kandidater til neste valg. Komiteen intervjuer  716 
sittende styremedlemmer, kandidater og andre sentrale personer og foreslår nye  717 
representanter til Sentralstyret og Kontrollkomiteen. Valgkomiteen har sin virkeperiode fra  718 
Landsmøte til Landsmøte. Leder av Valgkomiteen leder arbeidet og komiteen, og er 719 
vanligvis saksordfører for saken Valg på Landsmøtet.  720 
  721 
Følgende verv er på valg  722 
Leder av Valgkomiteen for ett år.  723 
  724 
Følgende har stilt til valg:  725 

- Eirik Opsal 726 
  727 

Sentralstyrets innstilling:  728 
Sentralstyret innstiller på Eirik Opsal til leder av valgkomiteen.   729 
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Sak 7/20k Valg av medlem av Valgkomiteen for to år  730 
Vedtakssak  731 
Saksfører: Sentralstyret v/ Sina Inngjerdingen  732 
  733 

Bakgrunn 734 
Sentralstyret innstiller på Valgkomite. Valgkomiteen består av en leder, to medlemmer som 735 
har et toårig verv og et medlem for ett år.   736 
  737 
Ifølge vedtektene har Valgkomiteen innstillingsplikt på alle sentrale personvalg unntatt ny  738 
Valgkomité. Komiteens oppgave er å følge Sentralstyrets arbeid gjennom året samt delta på  739 
arrangementer for å kunne finne og vurdere kandidater til neste valg. Komiteen intervjuer  740 
sittende styremedlemmer, kandidater og andre sentrale personer og foreslår nye 741 
representanter til Sentralstyret og Kontrollkomiteen. Valgkomiteen har sin virkeperiode fra  742 
Landsmøte til Landsmøte. Leder av Valgkomiteen leder arbeidet og komiteen, og er 743 
vanligvis saksordfører for saken Valg på Landsmøtet.  744 
  745 
Følgende verv er på valg  746 
Et medlem av valgkomiteen for to år.  747 
  748 
Følgende har stilt til verv:  749 

- Liviu Andrei Taran   750 
  751 

Sentralstyrets innstilling:  752 
Sentralstyret innstiller på Liviu Andrei Taran til to årig medlem av valgkomiteen.   753 



 

 
28 av 
33 

Sak 7/20l) Valg av medlem av Valgkomiteen for ett år  754 
Vedtakssak  755 
Saksfører: Sentralstyret v/ Sofie Takvam   756 
  757 

Bakgrunn 758 
Sentralstyret innstiller på Valgkomite. Valgkomiteen består av en leder, to medlemmer som 759 
har et toårig verv og et medlem for ett år.   760 
  761 
Ifølge vedtektene har Valgkomiteen innstillingsplikt på alle sentrale personvalg unntatt ny  762 
Valgkomité. Komiteens oppgave er å følge Sentralstyrets arbeid gjennom året samt delta på  763 
arrangementer for å kunne finne og vurdere kandidater til neste valg. Komiteen intervjuer  764 
sittende styremedlemmer, kandidater og andre sentrale personer og foreslår nye 765 
representanter til Sentralstyret og Kontrollkomiteen. Valgkomiteen har sin virkeperiode fra  766 
Landsmøte til Landsmøte. Leder av Valgkomiteen leder arbeidet og komiteen, og er 767 
vanligvis saksordfører for saken Valg på Landsmøtet.  768 
  769 
Følgende verv er på valg:  770 
Ett medlem av valgkomiteen for ett år.  771 
  772 
Følgende har stilt til verv:  773 

- Tuva Nordøy  774 
- Jakob Kallum Hall   775 
- Kaja Bokwa Pedersen  776 
- Liviu Andrei Taran  777 
- Eirik Opsal 778 

  779 

Sentralstyrets innstilling:  780 
Sentralstyret innstiller på Tuva Nordøy til medlem av valgkomiteen for ett år.  781 

 782 
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