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ÅRSBERETNING 

HUMANISTISK UNGDOM 2019 

ORGANISASJON 

Landsmøtet 

Det tolvte ordinære Landsmøtet i Humanistisk Ungdom (HU) ble avholdt 10.-12. mai på 
Tonsenhagen skole i Oslo. Landsmøtet hadde med 30 delegater og 8 varadelegater. Totalt var 
68 personer til stede på møtet. Landsmøtet vedtok endrede vedtekter for organisasjonen, ny 
skoleplattform og to politiske uttalelser i tillegg til å velge sentrale tillitsvalgte: leder, politisk 
nestleder, organisatorisk nestleder, sentralstyremedlemmer, nye medlemmer av 
valgkomiteen og kontrollkomiteen. 

Landsmøteprotokollen ble offentliggjort innen 10 uker og lagt ut på nettsidene. 

Sentralstyret 

Fram til Landsmøtet 27.-29. april 2019 besto Sentralstyret av: 

Verv 

På 

valg 

Valgt 

år Fornavn Etternavn Født Sted 

Leder: 2019 2018 Kristoffer Stokkeland 22.06.1993 Oslo 

Pol. nestleder: 2020 2018 Øistein Sommerfeldt Lysne 03.09.1996 Drammen 

Org. nestleder: 2019 2017 Synne Elisabeth Heimstad Sørgjerd 28.06.1997 Oslo 

Styremedlem: 2019 2017 Rebecca Ponce 29.04.1999 Vigrestad 

 2019 2017 Iver Daaland Ase 29.05.2000 Trondheim 

 2019 2017 Henrik Sønstebø 13.08.1996 Kristiansand 

 2020 2018 Victoria Johanne Opheim Galåen 10.01.2002 Oslo 

 2020 2018 Stine Bakke Tuastad 25.03.2002 Bergen 

 2020 2018 Didrik Votvik Solhaug 20.10.1997 Ørnes/Oslo 

 2019 2018 Alexandra M. Lothe Raven 21 

.02.2000 

Grimstad 
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 2019 2018 Wanjing Li 08.06.2001 Vikersund 

 2019 2018 Sandra Marin Sauge 18.05.1999 Jessheim 

 2019 2018 Hans Arne Sætrum 19.01 2001 Grimstad 

Sentralstyret 2019-2020 består av representanter valgt på Humanistisk Ungdoms Landsmøte 
i 2020. Ved utgangen av året bestod styret av: 

Verv 

På 

valg 

Valgt 

år Fornavn Etternavn Født Sted 

Leder: 2020 2019 Øistein Sommerfeldt Lysne 03.09.1996 Oslo 

Pol. nestleder: 2020 2019 Rebecca Ponce 29.04.1999 Vigrestad 

Konstituert 

Org. nestleder: 

2021 2019 Sina Inngjerdingen 06.05.2000 Skarnes 

Styremedlem: 2021 2019 Iver Daaland Ase 29.05.2000 Trondheim 

 2021 2019 Lydia Marie Lindgren 21.07.1998 Ås 

 2020 2018 Stine  Bakke Tuastad 25.03.2002 Bergen 

 2020 2019 Sofie Takvam 26.01.2003 
 

Kristiansand 
 

 2020 2019 Hans Christian  Knudsen 23.12.1999 
 

Sogndal 

 2020 2019 Daniella Ingebretsen 

Widerøe 

14.01.2000 
 

Tolvsrød 
 

 2020 2019 Vestein Lauritsen 22.04.1998 
 

Kristiansand 
 

Leder er frikjøpt og har kunnet jobbe tilsvarende full stilling pga. honoreringen. I tillegg har de 
to nestlederne mottatt et honorar for å frigjøre deres tid. Dette gjør det enklere for 
Arbeidsutvalget (AU) å jobbe med HU. 

I 2019 hadde Sentralstyret seks styremøter, 1.-2. februar, 8.-10. mars, 10. mai, 21.-23. juni, 
30. august-1. september og 31. oktober-3. november. Møtene ble holdt i Humanistisk 
Ungdoms og Human-Etisk Forbunds lokaler i Brugata 19 i Oslo, med unntak av møtet i slutten 
av august som ble holdt på røkleivhytta. Det påtroppende Sentralstyret hadde i tillegg en 
strategisamling 24.-26. mai hvor de planla arbeidet sitt. 

 

Øistein Sommerfeldt Lysne (leder), Victoria Johanne Opheim Galåen (organisatorisk 
nestleder) og Rebecca Ponce (politisk nestleder) ble oppnevnt som Arbeidsutvalg. 
Sentralstyret er delt inn i flere arbeidsgrupper, og alle medlemmene er med i en eller flere 
arbeidsgrupper. Egne arbeidsgrupper har blitt satt ned for å jobbe med lokallagsoppfølging, 
kampanjer og de ulike seminarene. 
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Valgkomiteen 

På Landsmøtet i 2019 ble følgende representanter valgt inn i valgkomiteen for ett år: 

Verv På valg Fornavn Etternavn Født Sted 

Leder: 2020 Sandra Marin Sauge 18.05.1999 Jessheim 

Medlem: 2021 Mari  Kvamsdal 23.06.2002 Bønes 

 2020 
Silje  Zimmermann 19.01.2002 Ankenes 

 2020 Martine Sørensen 08.07.2002 Porsgrunn 

 

Kontrollkomiteen 

På Landsmøtet i 2019 følgende representanter valgt inn i kontrollkomiteen for ett eller to år: 

Verv På valg Fornavn Etternavn Født Sted 

Leder: 

2020 Simen 

Tjølsen 

Oftedahl 15.04.1994 
Stavanger 

Medlem: 2021 Amund  Bugge 12.10.1988 Grinder 

 
2020 Adrian  Wold Hansen 30.03.2001 Geithus 

 

2020 Heine 

Sandmo 

Clausen 09.04.2003 Leinstrand 

 

Sekretariatet 

Humanistisk Ungdom leier kontorer hos Human-Etisk Forbund (HEF) i Brugata 19 sammen 
med hovedkontoret, Akershus og Oslo fylkeslag og Humanist Forlag. Astri Menne Sjoner var 
ansatt i stillingen som generalsekretær (100 %) frem til hun sluttet i sin stilling ved utgangen 
av april. 

Katherine Elisabeth Pedersen startet i stillingen som generalsekretær (100%) 18. mars. 

Vilde Kjerkol var ansatt i stillingen som organisasjonssekretær (100 %) gjennom hele året. 

I oktober 2018 ble Haakon Gunleiksrud ansatt som sommerleirsjefer for sommerleir 2019. 

 

 

Lokallag 

I 2019 har Sentralstyret hatt et lokallagsutvalg som fulgte opp lokallagene. Utvalget bestod av 
6 medlemmer. 3 lokallag ble stiftet i 2019. 

Per 31. desember 2019 hadde Humanistisk Ungdom følgende lokallag: 
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Nr Lokallag Stiftet i 2019 Lokallagsleder 

1 Asker og Bærum  Noah Floer 

2 Bergen  Sondre Vefring 

3 Buskerud  Wanjing Li 

4 Glåmdal  Anne Petra Øyen Jacobsen 

5 Grenland  Martine Sørensen 

6 Grimstad  Jenny Bakke 

7 Kristiansand  Therese Ari ane Pedersen 

8 Kristiansund og omegn  Emma Synnøve Moe Rokstad 

9 Oslo  Victoria Johanne Opheim Galåen 

1 0 Romerike  Jacob Temple 

11 Sandnes og omegn  Thea-Alice Trym-Asser Ingersson 

Husebø-Miranda 

12 Trondheim og omegn  Marthe Moberg Bergundhaugen 

13 Vestfold  Kristiane Dyre-Hansen 

14 Østfold  Camilla Høvik 

15 Gudbrandsdalen og 

Lillehammer 

10.04.2019 Ragnhild Johanne Norbye Dybos 

16 Hamar 15.05.2019 Marthe Wedvik Larssen 

17 Hålogaland 21.04.2019 Silje Zimmermann 

14 av lokallagene var tellende per 31 . desember 2019 i henhold til Fordelingutvalgets kriterier 
for statsstøtte, såfremt de dokumenterer aktivitet i laget. I 2019 ble Sortland og Indre Sogn 
lagt ned. 

MEDLEMMER 

Organisasjonen har arbeidet med rekruttering, organisasjonsbygging og livsynspolitisk 
profilering for å bli en mer synlig organisasjon. Bygging av aktivitetstilbud og identitet for en 
ung organisasjon tar tid selv om medlemspotensialet på sikt fremdeles vurderes som større 
enn det vi har i dag. 

Humanistisk Ungdom hadde per 31.12.2019 788 betalende medlemmer. Dette representerer 
en liten nedgang fra tidligere år. 
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AKTIVITETER 

Sentralleddet har arrangert og deltatt på en rekke lokale, nasjonale og internasjonale 
arrangementer i 2018. 

Nasjonale arrangementer 

For første gang på flere år ble det arrangert et eget seminar for de over 18. Seminaret fikk 
navnet «Fungerer vestlig demokrati» og problematiserte flere sider av demokratiet. 
Seminaret hadde 24 deltakere og arrangører, hvorav 18 var tellende deltakere. 

Sentralstyret arrangerte vårseminaret «Kan klimaet reddes?» på Tonsenhagen skole i Oslo 22. 
24. mars. Seminaret hadde 51 deltakere og arrangører, hvorav 31 var tellende deltakere ihht 
Fordelingsutvalgets definisjon. 

Sommerleiren "Frihet og rettferdighet" 29.07.-03.08. ble holdt på Ringerike folkehøgskole og 
hadde 126 deltakere, hvorav 69 var tellende deltakere. 

27.-29. september ble det arrangert organisasjonsseminar i Brugata 19. 10 lokallag var 
representert gjennom 20 deltakere. 16 av disse var tellende ihht Fordelingsutvalgets 
definisjon 

Høstseminaret hadde «Barns religionsfrihet» som tema og ble arrangert 25.-27. oktober på 
Tonsenhagen skole. Seminaret hadde totalt 72 deltakere, hvorav 32 var tellende. 

 

Lokal aktivitet 

Lokallagene har avholdt spennende aktiviteter av varierende natur. Flere av lokallagene har 
arrangert blant annet lokale hytteturer, filmkvelder, lysfester, filosofikvelder, temamøter og 
stands. I tillegg har flere lokallag også profilert seg overfor konfirmanter i Human-Etisk 
Forbund med tanke på videre rekruttering, blant annet ved å besøke konfirmantgrupper og 
fortelle om HU, humanisme og kritisk tenkning. 

Andre eksempler på lokale aktiviteter: Vestfold lokallag inviterte til menneskebibliotek satt 
sammen av personer forskjellige historier, Bergen lokallag arrangerte dødscafe der temaer 
rundt døden ble diskutert, og Glåmdal lokallag inviterte til hyttetur med gamle og nye 
medlemmer. 

 

Internasjonal deltagelse 

Øistein Sommerfeldt Lysne, Rebecca Ponce og Iver Daaland Åse representerte organisasjonen 
på Young Humanists International og Humanists Internationals generalforsamlinger i 
Reykjavik. Møtene gikk fra 31. mai til 2. juni og inkluderte humanister fra organisasjoner over 
hele verden. 
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POLITISK ARBEID 

Kvinnedagen 8. mars ble i 2019 markert enda sterkere enn vanlig, og HU stilte med hele 
sentralstyret til å gå i tog. Organisasjonen reagerte på endringene i abortloven etter KrFs 
inntog i regjeringen, og var tydelige på at vi ikke kan la religion bestemme over kvinners 
rettigheter. 

2019 ble for ungdomsorganisasjoner sterkt preget av klimastreikene, der ungdommen viste 
sin misnøye med dagens klimapolitikk. HU støttet de streikene ungdommene på sosiale 
medier, og sentrale tillitsvalgte deltok på flere av markeringene. 

14. juni gikk avtroppende leder Kristoffer Stokkeland ut i Fri Tanke og mente at HEF burde 
velge klima som satsningsområde den neste perioden. HUerne på landsmøtet til HEF jobbet 
også for å få inn flere klimaforpliktelser i HEFs arbeidsprogram, noe som resulterte i et eget 
klimakapittel. 

22. juni ble det arrangert prideparade i Oslo. Hele 50 000 gikk i toget, mens 275 000 deltok 
som tilskuere. HU og HEF stilte med en flåte fylt med unge humanister, i tillegg var det flere 
som ikke fikk plass og gikk bak. Med bannere og tskjorter med slagordene «fordi alt vi har er 
hverandre» og «kjærleik for alle» kom det tydelig frem hva vi mener om saken. HU var også 
synlige i andre prideparader gjennom lokallag og frivillige. 

26. august samarbeidet HU med HEF på en regnbueaksjon i Bømlo. Innbyggerne våknet til at 
over 300 regnbueflagg var hengt opp i sentrum. Aksjonen var for å støtte kommunens vedtak 
om støtte til Pride, som i etterkant hadde blitt politianmeldt. 

30. august deltok Humanistisk ungdom på Klimabrølet foran stortinget. Mellom 30- og 40.000 
mennesker brølte samtidig mot stortinget for taktskifte i klimapolitikken. Dette ble en av 
tidenes største demonstrasjoner i Norge. 

I forbindelse med kirkevalget satte Humanistisk Ungdom fokus på rot i kirkens 
medlemsregister. For å poengtere hvor mange som får kirkevalgkort uten å vite at de er 
medlem, inviterte vi de som ikke skulle stemme uansett til å sende oss valgkortet isteden. En 
heldig vinner ble trukket blant de som sendte inn, og fikk tilsendt et gavekort som premie. Den 
norske kirke var kort tid etter vår lansering ute med informasjon om at du ikke trenger 
valgkortet for å stemme. Om det hadde en sammenheng er vanskelig å vite, men vi vet i hvert 
fall at de la merke til kampanjen. 

Sent på sommeren i 2019 ble en moske i Bærum åsted for en forsøkt massakre, etter at 
gjerningsmannen også skjøt og drepte adoptivsøsteren sin. Humanistisk Ungdom stilte opp 
både på markeringen Trygg i bønn med samarbeidsrådet for tros og livssynsamfunn, og på 
Antirasistisk senters minnemarkering mot rasisme. 

21. november ble det arrangert demonstrasjon mot konverteringsterapi foran stortinget. HU 
var tilsluttet demonstrasjonen, og stilte med leder Øistein Sommerfeldt Lysne og politisk 
nestleder Rebecca Ponce. 

Året ble avsluttet med to kampanjer, der den første gikk under navnet «How to Jesus». Den 
omhandlet et hefte med tegneseriestriper som fremstilte alternative varianter av Jesu 
mirakler, som for eksempel å vekke folk fra de døde ved hjelp av hjerte-lungeredning. 
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Kampanjen tiltrakk seg mye oppmerksomhet, og havnet blant annet som hovedoppslag på 
forsiden til vårt lands papiravis. I den aller siste tiden før jul fulgte vi opp med «For deg som 
ikke har en skytsengel». Budskapet var at ensomhet og mangel på tilhørighet kan være 
skadelig både for enkeltperson og for samfunnet ellers. Spesielt i en tid der stadig færre samles 
rundt troen på gud er det viktig at vi klarer å stille opp med inkluderende fellesskap. 

 

INFORMASJON OG MEDIA 

Facebook ble brukt aktivt til informasjonsspredning. 31 .12.2019 hadde Humanistisk Ungdom 
4121 «likere» på Facebook. Dette er en økning på over 500 de siste året. @humanistiskung på 
Instagram har pr 31 .12 hadde denne 999 følgere, som er en økning på over 200 siden 2018. 

Humanistisk Ungdom har vært mindre synlige enn tidligere år i 2019, men det har likevel vært 
flere oppslag i nasjonale medier; både leserinnlegg og intervjuer. I tillegg har enkelte lokallag 
fått lokal mediedekning i forbindelse med arrangementer, debattinnlegg og aksjoner. I vår 
medieovervåkningstjeneste er det i løpet av 2019 registrert totalt 92 artikler hvor Humanistisk 
Ungdom var nevnt. Dette er en liten økning fra 2018, men mindre enn 2017 og rekordåret 
2016. 

 

FORHOLD MELLOM HUMAN-ETISK FORBUND OG HUMANISTISK UNGDOM 

Humanistisk Ungdom er en selvstendig organisasjon som er etablert med fullt indre selvstyre, 
der ungdom i alderen 15 til 25 år kan stille til verv i organisasjonen. 

Det er inngått en samarbeidsavtale med Human-Etisk Forbund, og denne ble fornyet i 2017. 
Den slår fast at Humanistisk Ungdom er Human-Etisk Forbunds ungdomsorganisasjon, men 
organisatorisk og økonomisk uavhengig. Humanistisk Ungdom betaler for leie av lokaler og 
tjenester gjennom en egen husleieavtale. HEF utfører regnskap og andre administrative 
støttefunksjoner for Humanistisk Ungdom. Human-Etisk Forbund har forpliktet seg til å bistå 
Humanistisk Ungdom administrativt og økonomisk, mens Humanistisk Ungdom på sin side er 
forpliktet til å arbeide med en gjensidig rekruttering av medlemmer til de to organisasjonene. 

Humanistisk Ungdom har en fast representant med møteplikt og tale- og forslagsrett i 
Human-Etisk Forbunds sentralstyre, og fikk på landsmøtet til Human-Etisk Forbund også en 
representant i landsstyre med fulle rettigheter. I 2019 har leder vært representant i 
sentralstyret, og politisk nestleder vært representant i landsstyret. Leder og generalsekretær 
i HU har også hatt flere samarbeidsmøter med HEFs generalsekretær Trond Enger og 
assisterende generalsekretær Hege Winje. 

Human-Etisk Forbund har ikke representasjon i Humanistisk Ungdom, men det er etablert en 
rutine der HEFs generalsekretær og Hovedstyrets leder får tilsendt referatene fra HUs 
sentralstyremøter. 
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ØKONOMI 

Inntektene i 2019 stammet fra medlemskontingent, deltageravgifter, Frifond (LNU), støtte fra 
Barne- og likestillingsdepartementets fordelingsutvalg, og driftstilskudd og prosjekttilskudd 
fra Human-Etisk Forbund, samt midler fra momskompensasjonsordningen. 

Utvikling i resultat og stilling 

Årets overskudd ble kr 205 456. Inntekter beløp seg til kr 3 807 490 mot kr 3 674 428 i 2018. I 
2018 styrte HU mot et lite overskudd, men dette ble høyere enn planlagt. 1 2019 tok man 
derfor sikte på å senke egenandelen, men har allikevel gått med et stort overskudd. 
Driftstøtten fra HEF ble holdt på samme nivå som tidligere år i 2019, men det ble i tillegg gitt 
satsningsmidler til rekrutteringsprosjekter. Disse midlene ble ikke brukt i sin helhet, og noen 
av prosjektene er videreført til 2019. Egenkapitalen per 31 .12.2019 var kr 1 631 258. 

Fortsatt drift 

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. 

Arbeidsmiljø 

Arbeidsmiljøet vurderes godt og det har ikke vært iverksatt tiltak.  

Likestilling 

Både generalsekretæren og organisasjonsrådgiveren er kvinner. Sentralstyret bestod av 11 
personer hvorav fire er menn og sju er kvinner ved årets utgang. I motsetning til i 2018, 
kvalifiserer dermed Humanistisk Ungdom ikke til bonuspoeng ihht Fordelingutvalgets 
tildelingsnøkkel for 2020, basert på tilfredsstillende likestilling i organisasjonen. 

Ytre miljø 

Humanistisk Ungdoms virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet mer enn vanlig for 
liknende organisasjoner. 

Andre forhold 

Styret kjenner ikke til forhold av viktighet for å bedømme Humanistisk Ungdoms stilling og 
resultat som ikke fremgår av årsregnskapet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets 
utgang som etter styrets syn har betydning for bedømmelsen av årsregnskapet. 

ANNET 

26. april deltok sentralstyremedlemmene Victoria Opheim Galåen og Stine Bakke Tuastad på 
Barne- og Ungdomstinget, som er representantskapsmøtet i Landsrådet for Norges barne- og 
ungdomsorganisasjoner (LNU). 

Humanistisk Ungdom hadde på starten av sommeren en verveturne, som reiste fra sted til 
sted og holdt stand. Vilde Haugsnes ble ansatt som prosjektansatt for turneen, og ledet de 
frivillige som deltok puljevis. 
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31. august representerte Iver Daaland Åse Humanistisk Ungdom i prinsesse Ingrid Alexandras 
konfirmasjon på slottet. Hun fikk Human-Etisk Forbunds konfirmasjonsbok «Tenk på det» som 
i gave fra organisasjonen.  

Øistein Sommerfeldt Lysne, Vilde Kjerkol og Katherine Pedersen har deltatt på ulike kurs hos 
LNU. Disse har blant annet omhandlet Trygg, arbeidsrett, HMS og bærekraftig frivillighet. 

Eirik Opsal ble nominert til og fikk plass i Veivalgprogrammet i regi av DNB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




