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Velkommen til Landsmøtet i Humanistisk Ungdom! 

 
 
Endelig er det vår og på tide med Landsmøte i Humanistisk Ungdom. For min del blir det 
mitt sjuende Landsmøte og det nest siste før jeg avgår med HU-pensjon. Jeg ser frem til å 
delta i, og høre på, debattene i år også! 
 
Landsmøtet er den beste muligheten til å påvirke Humanistisk Ungdom fremover. Det krever 
at man er forberedt - så man vet hva man synes om eller vil endre i forslag. Hva som skal 
gjøres det neste året, hvordan politikken vår ser ut de neste to årene og hvem som sitter i 
Sentralstyret. Det er mye som skal bestemmes på Landsmøtet. Uten å ha lest sakspapirene er 
det umulig å henge med i svingene.     
 
Mye har skjedd siden sist landsmøte:  
Vi gjennomførte vår største sommerleir vår noensinne. Vi feiret at Humanistisk Ungdom ble 
10 år. På begynnelsen av 2018 stod den unge tenåringen Humanistisk Ungdom frem i ny 
drakt. Vi har fått støtte fra Human-Etisk Forbund til å kunne utvide med en fast ansatt til, som 
skal jobbe særlig med kommunikasjon og lokallag. Sammen skal vi bygge Humanistisk 
Ungdom videre - og det neste året blir spennende!  
 
 
 
Vi ses på Landsmøtet 😊  
 
 
 
 
leder 
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TID Lørdag 
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14.35 Plattform - debatt 
15.15 Uttalelser - debatt 
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18.00 Forslagsfrist plattform, arbeidsprogram og uttalelser 
18.00 Møteslutt 
19.00 Middag 
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  Det nyvalgte sentralstyret samles rett etter møtet 
   



 

 
1 av 38 

Sak 1/18 Konstituering 1 

Møtet åpnes ved leder Kristoffer Stokkeland. 2 
 3 

Sak 1/18a Valg av møteledere og referenter 4 

Vedtakssak 5 
Saksfører: Kristoffer Stokkeland 6 

Bakgrunn 7 

Møtelederne har som oppdrag å lede møtet og styre debatten i tråd med forretningsorden, 8 
saksliste og dagsorden som Landsmøtet godkjenner. 9 
 10 
Referentene fører protokoll over alle talere, forslag som kommer inn, avstemminger og 11 
resultat. Det føres ikke referat fra debatten i saken. 12 

Sentralstyrets innstilling 13 

Blir fremlagt i møtet og vil foreligge i utskrevet sakspapir på Landsmøtet. 14 
 15 
 16 

Sak 1/18b Godkjenning av innkalling og saksliste 17 

Vedtakssak 18 
Saksfører: Kristoffer Stokkeland 19 

Bakgrunn 20 

I tråd med vedtektene ble foreløpig innkalling til Landsmøtet bekjentgjort alle 21 
medlemmer i januar. Endelig innkalling med sakspapir og saksliste ble sendt 22 
ut til påmeldte delegater og observatører tre uker før Landsmøtet (6. april). 23 
 24 

Sentralstyrets innstilling 25 

Landsmøtet godkjenner innkalling og saksliste. 26 
 27 
 28 

Sak 1/18c Godkjenning av delegater og varadelegater 29 

Vedtakssak 30 
Saksfører: Kristoffer Stokkeland 31 
 32 
De fleste påmeldte delegatene til Landsmøtet har blitt valgt av sitt lokallag på årsmøtet, har 33 
meldt seg på innen fristen, og kan stille som delegater på Landsmøtet.  34 
 35 
I tråd med vedtektene har direktemedlemmene mulighet til å stille med fem delegater og én 36 
vara. Tre kandidater stilte innen fristen, og ble ansett som valgt. En av dem falt fra ved 37 
påmelding.  38 
 39 
30 delegater og 7 varadelegater var påmeldt innen fristen 7. mars. 40 
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 41 
Det bør tas særskilt stilling til delegatstatusen for fem av Landsmøtets representanter. Dette 42 
gjelder 43 

 De to representantene fra Bergen lokallag 44 
Lokallagets årsmøte valgte andre delegater enn de påmeldte. De valgte delegatene 45 
kunne ikke komme som planlagt, og to andre representanter har derfor meldt seg på 46 
i deres sted. Lokallagsstyret er informert, og er også representert her ved styreleder 47 
og styremedlem. Lokallaget hadde 48 medlemmer pr 31.12, og har følgelig mulighet 48 
til å stille med to delegater og én vara.  49 

 De to representantene fra Indre Sogn lokallag 50 
Indre Sogn lokallag hadde stiftelsesmøte 12.12.2017. Lokallaget ble formelt stiftet av 51 
Sentralstyret 9. januar. Delegater fra lokallagene fordeles etter det tellende 52 
medlemstallet i lokallaget pr 31.12 (vedtektene § 5.2), et tidspunkt da Sentralstyret 53 
enda ikke hadde vedtatt opprettelsen av Indre Sogn lokallag, men da stiftelsesmøtet 54 
var avholdt. To representanter er påmeldt fra lokallaget, som utfra modellen for 55 
tildeling skulle hatt mulighet til å stille med én delegat og én vara.  56 

 3. delegat for direktemedlemmer 57 
Direktemedlemmer regnes som én gruppe med samme rettigheter som lokallag 58 
(vedtektene § 5.2). Antall direktemedlemmer pr 31.12 tilsier at direktemedlemmene 59 
kan representeres gjennom fem delegater og én vara. To direktemedlemmer ble 60 
valgt og påmeldt innen fristen. Et tredje direktemedlem ble påmeldt to dager etter 61 
fristen, uten å ha blitt valgt som delegat. Mathilde Leding var medlem av Salten 62 
lokallag, som ble nedlagt på dette tidspunktet.  63 

Sentralstyrets innstilling 64 

Landsmøtet godkjenner ordinært valgte delegater til Landsmøtet. 65 
 66 
Landsmøtet godkjenner fire delegater og én varadelegat med merknader. Dermed består 67 
Landsmøtet 2018 av 34 delegater og 8 varadelegater. 68 
  69 
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Liste over deltakere på Landsmøtet 70 

 
Representerer Navn Type 

Sentralstyret Kristoffer Stokkeland Delegat 

Asker og Bærum Bendik Pedersen Delegat 

Asker og Bærum Hanna Eleanor Thursby Delegat 

Asker og Bærum Noah Floer Vara 

Bergen Ingrid Fagerås Delegat 

Bergen Stine Bakke Tuastad Delegat 

Buskerud Wanjing Li Delegat 

Buskerud Eirik Opsal Delegat 

Direktemedlem Kirsti Karina Dahl Delegat 

Direktemedlem Andrine Løvvold Kristoffersen Delegat 

Direktemedlem Mathilde Leding Delegat 

Glåmdal Fredrik Hagen Delegat 

Glåmdal Ragnhild Johnsrud Delegat 

Glåmdal Tobias Sweetlove Vara 

Grenland Martine Sørensen Delegat 

Grenland Mari Hovden Vara 

Grimstad Lars Wikander Delegat 

Grimstad Julian A. Flaaten Delegat 

Grimstad Ariel Eidem Vara 

Indre Sogn Hans Christian Knudsen Delegat 

Indre Sogn Sander André Fjærestad Vara 

Kristiansand Vestein Lauritsen Delegat 

Oslo Lydia Marie Lindgren Delegat 

Oslo Awar Abdulkarim Delegat 

Oslo Endre Mella Delegat 

Oslo Parnian Hotaki Delegat 

Romerike Sandra Marin Sauge Delegat 

Romerike Sander Stilén Delegat 

Romerike Andrine Nerheim Vara 

Sandnes og omegn Kethlinn Roen Hansen Delegat 

Sandnes og omegn Maria Bjørløw Delegat 

Sandnes og omegn Thea Ingersson Husebø Delegat 

Sandnes og omegn Isabel Ponce Delegat 

Trondheim Johann N.G. Elven Delegat 

Trondheim Ane Melting Delegat 

Vestfold Daniella I. Widerøe Delegat 

Vestfold Sander Sørensen Delegat 

Vestfold Emil Ek Egelandsdal Vara 
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Østfold Marte Kronberg Delegat 

Østfold Tobias Granli Delegat 

Østfold Tobias Aas Delegat 

Østfold Camilla Høvik Vara 
 
 

Representerer Navn Rolle i møtet 

Sentralstyret Øistein Sommerfeldt Lysne Observatør 

Sentralstyret Synne Sørgjerd Observatør 

Sentralstyret Iver Daaland Åse Observatør 

Sentralstyret Victoria Johanne Opheim Galåen Observatør 

Sentralstyret Henrik Sønstebø Observatør 

Sentralstyret Haakon Gunleiksrud Observatør 

Sentralstyret Didrik Votvik Solhaug Observatør 

Sentralstyret Eivin Emil Floer Observatør 

Sentralstyret Kim Andre Andersen Observatør 

Sentralstyret Alexandra Raven Observatør 

Sentralstyret Rebecca Ponce Observatør 

Valgkomiteen Sina Arnesen Inngjerdingen Observatør 

Valgkomiteen Oliver Johan Finden Observatør 

Valgkomiteen Live Johanna Øverhaug Observatør 

Valgkomiteen Andreas Eggen Observatør 

Kontrollkomiteen Sarah Malena Marcher Kvassheim Observatør 

Kontrollkomiteen Inger Annett Grünbeck Observatør 

Kontrollkomiteen Veronika Antonsen Observatør 

Kontrollkomiteen Amund Bugge Observatør 

Administrasjonen Vilde Kjerkol Observatør 

Administrasjonen Astri Menne Sjoner Observatør 
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Sak 1/18d Godkjenning av forretningsorden 71 

Vedtakssak 72 
Saksfører: Sentralstyremedlem 73 

Bakgrunn 74 

Forretningsorden sier hvordan vi skal gjennomføre Landsmøtet. Det er spillereglene for alt 75 
som hvordan innkallingen skal skje til hvordan man foretar avstemninger. 76 
 77 
Forretningsorden for Landsmøtet ble vedtatt på Stiftelsesmøtet 16. august 2007 og har gitt 78 
retningslinjer for praktisk ordning av Landsmøtet, m.m. Den ble sist endret på Landsmøtet i 79 
2017. Forretningsorden skal vedtas av hvert landsmøte. 80 
 81 
Forretningsorden som vedtas på Landsmøtet i år regulerer både gjennomføringen av 82 
Landsmøtet 2018 og perioden fram til Landsmøtet 2019. 83 

Vurdering 84 

Sentralstyret har i sin innstilling gjort følgende endringer: 85 

 Kontrollkomiteen gis adgang til å sitte i redaksjonskomiteer.  86 
 Kontrollkomiteen kan ikke velges til tellekorpset, men fungerer som vara i tilfellet 87 

inhabilitet.  88 

Sentralstyrets innstilling 89 

Landsmøtet godkjenner Forretningsorden for Landsmøtet. 90 

Vedlegg 91 

- Sentralstyrets innstilling til forretningsorden 92 

 93 
 94 

Sak 1/18e Godkjenning av dagsorden 95 

Vedtakssak 96 
Saksfører: Sentralstyremedlem 97 
 98 

Bakgrunn 99 

Landsmøtet må godkjenne en dagsorden for møtet. Møteledelsen vil styre møtet i henhold 100 
til dagsorden. Sentralstyret har arbeidet fram en innstilling til dagsorden, som kan finnes på 101 
side iv. 102 

Sentralstyrets innstilling 103 

Landsmøtet godkjenner dagsorden for Landsmøtet. 104 
 105 
  106 
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Sak 1/18f Valg av protokollunderskrivere 107 

Vedtakssak 108 
Saksfører: Sentralstyremedlem 109 

Bakgrunn 110 

Landsmøtets protokoll skal underskrives av minst to personer som kan bekrefte at møtet 111 
foregikk slik det er protokollført. 112 
 113 
Det velges egne referenter som fører protokollen. 114 

Sentralstyrets innstilling 115 

Blir fremlagt i møtet og vil foreligge i utskrevet sakspapir på Landsmøtet. 116 
 117 
 118 

Sak 1/18g Valg av tellekorps 119 

Vedtakssak 120 
Saksfører: Sentralstyremedlem 121 

Bakgrunn 122 

Når Landsmøtet foretar avstemminger eller valg, må stemmene telles. I tråd med 123 
forretningsorden (§ 9), kan det stemmes skriftlig eller ved håndsopprekking. Der det 124 
oppfattes at det er bred enighet i Landsmøtet, kan det også stemmes ved akklamasjon 125 
(klapping). Ved akklamasjon og ved veldig tydelige flertall/mindretall ved håndsopprekking, 126 
oppsummerer møteledelsen resultatet av avstemmingen.  127 
 128 
Dersom resultatet ikke er helt tydelig, eller det er skriftlig votering, trenger møteledelsen 129 
hjelp til å telle stemmene. Derfor velges et tellekorps. Det har vært vanlig at tellekorpsets 130 
medlemmer ikke selv har stemmerett, for det kan være vanskelig å både stemme og telle 131 
samtidig. 132 

Sentralstyrets innstilling 133 

Blir fremlagt i møtet og vil foreligge i utskrevet sakspapir på Landsmøtet. 134 
 135 

 136 

Sak 1/18h Valg av redaksjonskomiteer 137 

Vedtakssak 138 
Saksfører: Sentralstyremedlem 139 

Bakgrunn 140 
Endrings- og tilleggsforslagene som kommer i løpet av Landsmøtet kan ordnes  141 
og systematiseres av en komité slik at det er lettere for Landsmøtet å ta stilling til forslagene. 142 
Redaksjonskomiteenes mandat er beskrevet i Forretningsorden for Landsmøtet:  143 
 144 

1. En redaksjonskomité skal bestå av inntil 3 landsmøterepresentanter. 145 
2. En redaksjonskomité skal samordne innkomne forslag ved å: 146 

a) Lage hefter med forslagene, nummerert og kategorisert. 147 
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b) Foreslå egne forslag for å bedre språket eller lage kompromisser mellom 148 
forslag med samme intensjon. 149 

c) Dele opp forslag der det er naturlig. 150 
3. Innstillinger: 151 

a) Komiteen kan innstille på om hvorvidt forslag kan vedtas, avvises, eller ikke 152 
realitetsbehandles. 153 

b) Komiteen skal innstille på forslag av redaksjonell art. 154 
c) Komiteen skal komme med konsekvensforklaring til de forslag hvor dette er 155 

nødvendig. 156 
d) Komiteen skal søke å sikre et strukturert dokument, og skal opplyse 157 

Landsmøtet om motstridende forslag som blir foreslått. 158 
4. Samarbeid: 159 

a) Komiteen skal utvikle voteringsorden i samarbeid med møteledere. 160 
b) Komiteen skal forhøre seg med Kontrollkomiteen om et forslag kan 161 

realitetsbehandles dersom det er tvil. 162 
c) Komiteen skal hente råd fra utenforstående der dette kan være 163 

hensiktsmessig, som forslagstiller, og arbeidsutvalget. 164 

 165 
Sentralstyret anbefaler at Landsmøtet velger 3 redaksjonskomiteer. Hver komité skal 166 
fokusere på henholdsvis Arbeidsprogrammet, plattformen og uttalelser.  167 

Sentralstyrets innstilling 168 

Som Redaksjonskomite for Arbeidsprogram velges: 169 
Som Redaksjonskomite for Plattform velges: 170 
Som Redaksjonskomite for Uttalelser velges:  171 
 172 
Personer blir fremlagt i møtet og vil foreligge i utskrevet sakspapir på Landsmøtet. 173 
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Sak 2/18 Organisasjonsutvalgets rapport 174 

Orienteringssak 175 
Saksfører: Kristoffer Stokkeland 176 
 177 

Bakgrunn 178 
Landsmøtet i 2017 vedtok på innstilling fra Sentralstyret å opprette et Organisasjonsutvalg 179 
som skulle: 180 

- Vurdere behovet for å gjøre endringer i organisasjonsstruktur: herunder ulike 181 
modeller for lokallag, regioner, fylkeslag, utvalg, arbeidsgrupper, landsstyre, 182 
sentralstyre og arbeidsutvalg. 183 

- Landsmøtegjennomføring, valg og supplering til sentrale organer. 184 
- Ansvar, krav og forventninger til sentrale tillitsvalgte. 185 
- Effektiv bruk av ansattressurser og honorerte tillitsverv. 186 
- Demokrati og medlemmers medbestemmelse og eieforhold. 187 
- Muligheter for å sikre kontinuitet i organisasjonen på sentralt plan. 188 

I løpet av året ble utvalget besatt av Anders Garbom Backe, Synøve Vang, Åshild Marie Vige 189 
og Kristoffer Stokkeland. Utvalget ble oppnevnt senere enn planlagt pga. forsinkelse fra 190 
Sentralstyret, men arbeidet ble gjennomført på tross av dårligere tid enn planlagt.  191 
 192 
Organisasjonsutvalgets rapport ligger som vedlegg på side X. På Landsmøtet vil det bare bli 193 
gitt en kort gjennomgang av innholdet.  194 
 195 

Sentralstyrets bemerkning 196 

«Organisasjonsutvalget berømmes for mye og godt arbeid på kort tid og med dårligere enn 197 
planlagt forutsetninger. Det som er direkte landsmøtesaker er innstilt i samsvar med 198 
utvalgets anbefalinger. Samtidig må Sentralstyret bemerke at det er uheldig at dets 199 
arbeidsutvalg ikke i sin helhet fikk anledning til å besvare spørreundersøkelsen som dannet 200 
grunnlag for Organisasjonsutvalgets vurderinger. Med det ville rapporten kunne vært enda 201 
bedre. 202 
 203 
Oppfølging utover saker som er fremmet Landsmøtet overlates av tidshensyn i all hovedsak 204 
til neste Sentralstyre.» 205 

Sentralstyrets innstilling 206 

Landsmøtet tar Organisasjonsutvalget rapport til orientering og takker utvalget for arbeidet.  207 

Vedlegg 208 

- Organisasjonsutvalgets rapport 209 

  210 
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Sak 3/18 Vedteksendringer 211 

Vedtakssak 212 
Saksfører: Sentralstyremedlem 213 

Bakgrunn 214 

§ 10 første ledd i HUs vedtekter omhandler vedtektsendringer: 215 
«Endringer i organisasjonens vedtekter og fellesvedtekter for lokallag kan vedtas på 216 
Landsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.» 217 
 218 
I vedtektenes § 5 heter det at: 219 
«Forslag som ønskes behandlet, inkludert vedtektsendringer, skal være Sentralstyret i hende 220 
innen 7.mars.» 221 
 222 
Sentralstyret har fremmet fire forslag til Landsmøtet. Det er ikke mottatt forslag fra 223 
andre organisasjonsledd. Det kan ikke fremmes nye forslag på Landsmøtet. 224 
Forslagene som er fremmet kan heller ikke endres på. 225 
 226 
Alle endringsforslagene tar utgangspunkt i nåværende vedtekter. Det vil si at forslag 2, 3 og 227 
4 ikke skal ses opp mot hverandre selv om de omhandler samme paragraf. 228 
  229 
Endringer som vedtas vil tre i kraft med en gang og kan få konsekvenser for resten av 230 
Landsmøtet med mindre annen innfasing er presisert som en del av forslaget. 231 
 232 
Forslagene presenteres på de neste sidene i denne rekkefølgen: 233 

- 3/18a) Kontingentkrav for landsmøtedelegater 234 
- 3/18b) Generalsekretær som observatør i Sentralstyret 235 
- 3/18c) Organisatorisk og politisk nestleder 236 
- 3/18d) Reduksjon av antall medlemmer i Sentralstyret 237 

 238 

Vedlegg 239 

- Humanistisk Ungdoms vedtekter  240 
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Sak 3/18a) Kontingentkrav for landsmøtedelegater 241 

 

1 Ny tekst/tilleggsforslag  

Forslagsstiller Sentralstyret v/Sentralstyremedlem 

Gjeldende vedtekt § 5 Landsmøtet 
5.2 Delegater 
Hvert lokallag får alle utgifter i forbindelse med Landsmøtet dekket for 
delegaten(e) og en vara. Alle direktemedlemmer regnes som én 
gruppe med samme rettigheter som et lokallag. Sentralstyret skal 
sørge for at direktemedlemmene gis anledning til å velge 
representanter til Landsmøtet. 

Forslag § 5 Landsmøtet 
5.2 Delegater 
Hvert lokallag får alle utgifter i forbindelse med Landsmøtet dekket for 
delegaten(e) og en vara. Alle delegater skal være tellende medlemmer 
av HU. Alle direktemedlemmer regnes som én gruppe med samme 
rettigheter som et lokallag. Sentralstyret skal sørge for at 
direktemedlemmene gis anledning til å velge representanter til 
Landsmøtet. 

Realitet Det kreves betalt medlemskontingent det året man deltar på 
Landsmøtet for å kunne være delegat.  

Begrunnelse fra 
forslagsstiller 

Pr i dag står det ingenting i vedtektene om at delegater til Landsmøtet 
skal ha betalt medlemskontingent for gjeldende år. Det står indirekte i 
fellesvedtektene for lokallags § 7: 
«Lokallagets ordinære medlemmer som har betalt kontingenten 
nåværende eller foregående år [..] har mulighet til å bli valgt til 
landsmøtedelegat.» 
Det foreslås at det inkluderes krav om at delegater til Landsmøtet skal 
ha betalt kontingent for landsmøteåret, slik at dette tydeliggjøres for 
delegatene. 

Sentralstyrets 
innstilling 

FOR Ikrafttredelse:  
Etter Landsmøtet 

  



 

 
11 av 
38 

Sak 3/18b) Generalsekretær som observatør i Sentralstyret 242 

 

2 Ny tekst/tilleggsforslag  

Forslagsstiller Sentralstyret v/Sentralstyremedlem 

Gjeldende vedtekt § 6 Sentralstyret 
6.1 Sammensetning 
Sentralstyret består av 13 medlemmer. Det skal avholdes direktevalg 
på leder, nestleder og økonomileder. Deretter velges 
sentralstyremedlemmer for toårige verv samlet, til slutt velges 
sentralstyremedlemmer for ettårige verv samlet. 

Forslag § 6 Sentralstyret 
6.1 Sammensetning 
Sentralstyret består av 13 medlemmer, samt generalsekretær som 
observatør. Det skal avholdes direktevalg på leder, nestleder og 
økonomileder. Deretter velges sentralstyremedlemmer for toårige verv 
samlet, til slutt velges sentralstyremedlemmer for ettårige verv samlet. 

Realitet Formalisering av praksis. 

Begrunnelse fra 
forslagsstiller 

Generalsekretær pleier allerede å delta i Sentralstyrets møter som 
deltakende observatør og saksbehandler for mye av styrets saker. 
Endringen er derfor en formalisering av praksis.   

Sentralstyrets 
innstilling 

FOR  
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Sak 3/18c) Organisatorisk og politisk nestleder 243 

 

3 Endringsforslag  

Forslagsstiller Sentralstyret v/Sentralstyremedlem 

Gjeldende vedtekt § 6 Sentralstyret 
6.1 Sammensetning 
Sentralstyret består av 13 medlemmer. Det skal avholdes direktevalg 
på leder, nestleder og økonomileder. Deretter velges 
sentralstyremedlemmer for toårige verv samlet, til slutt velges 
sentralstyremedlemmer for ettårige verv samlet. 
 
6.2 Virkeperiode 
Det skal avholdes valg til Sentralstyret hvert år. Valgperioden for 6 
sentralstyremedlemmer, økonomileder og nestleder er toårig. Leder 
og 4 sentralstyremedlemmer velges årlig. Økonomileder og tre 
sentralstyremedlemmer velges i oddetallsår. Nestleder og tre 
sentralstyremedlemmer velges i partallsår. [..] 

Forslag § 6 Sentralstyret 
6.1 Sammensetning 
Sentralstyret består av 13 medlemmer. Det skal avholdes direktevalg 
på leder, politisk nestleder og organisatorisk nestleder. Deretter velges 
sentralstyremedlemmer for toårige verv samlet, til slutt velges 
sentralstyremedlemmer for ettårige verv samlet. 
 
6.2 Virkeperiode 
Det skal avholdes valg til Sentralstyret hvert år. Valgperioden for 6 
sentralstyremedlemmer, organisatorisk nestleder og politisk nestleder 
er toårig. Leder og 4 sentralstyremedlemmer velges årlig. 
Organisatorisk nestleder og tre sentralstyremedlemmer velges i 
oddetallsår. Politisk nestleder og tre sentralstyremedlemmer velges i 
partallsår. [..] 

Realitet Økonomileder omdøpes til Organisatorisk nestleder. 
Nestleder omdøpes til Politisk nestleder.  
Oppgavene defineres tydeligere innad i Sentralstyret.  

Begrunnelse fra 
forslagsstiller 

Bortfall av administrative økonomioppgaver (HU-fondet) for 
Økonomileder. Kommentarer fra Organisasjonsutvalget om at begge 
vervene kunne hatt bedre definering. Litt tydeligere rollefordeling med 
skillet organisatorisk og politisk nestledere.  

Sentralstyrets 
innstilling 

FOR  
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Sak 3/18d) Reduksjon av antall medlemmer i Sentralstyret 244 

4 Endringsforslag  

Forslagsstiller Sentralstyret v/Sentralstyremedlem 

Gjeldende vedtekt § 6 Sentralstyret:  
6.1 Sammensetning 
Sentralstyret består av 13 medlemmer. [..] 
6.2 Virkeperiode 
Det skal avholdes valg til Sentralstyret hvert år. Valgperioden for 6 
sentralstyremedlemmer, økonomileder og nestleder er toårig. Leder 
og 4 sentralstyremedlemmer velges årlig. 
Økonomileder og tre sentralstyremedlemmer velges i oddetallsår. 
Nestleder og tre sentralstyremedlemmer velges i partallsår.» 

Forslag § 6 Sentralstyret:  
6.1 Sammensetning 
Sentralstyret består av 11 medlemmer. [..] 
6.2 Virkeperiode 
Det skal avholdes valg til Sentralstyret hvert år. Valgperioden for 4 
sentralstyremedlemmer, økonomileder og nestleder er toårig. Leder 
og 4 sentralstyremedlemmer velges årlig. 
Økonomileder og to toårige sentralstyremedlemmer velges i 
oddetallsår. Nestleder og to toårige sentralstyremedlemmer velges i 
partallsår.» 

Innfasing Reduksjonen av antall medlemmer i Sentralstyret skjer fra 2019. Dette 
innebærer at kun to toårige + tre ettårige medlemmer velges til 
Sentralstyret i 2019. Fra og med 2020 velges to toårige og fire ettårige 
medlemmer til Sentralstyret hvert år. Direkte valg og suppleringer skjer 
som ordinært.  

Realitet Sentralstyret reduseres i 2019 fra 13 til 11 medlemmer. Nedgangen 
skjer i antallet toårige verv som styremedlem.  

Begrunnelse fra 
forslagsstiller 

I 2015 gikk man fra 9 medlemmer med 4 vara til 13 medlemmer i 
Sentralstyret. I 2016 foreslo Sentralstyret en reduksjon til 11 
medlemmer, men fikk ikke flertall på Landsmøtet.  

Organisasjonsutvalget anbefaler at «Sentralstyrets størrelse burde 
reduseres i forbindelse med at man ser etter styremedlemmer med 
mer bestemte roller, fra valget på Landsmøtet i 2019.» 

Sentralstyret stiller seg bak anbefalingen. Man tror på økt lagfølelse og 
eierskapsforhold med færre medlemmer. SST er sjeldent fulltallig på 
møtene. Det er vanskelig med god oppfølging og arbeidsfordeling i et 
for stort styre. Sentralstyret foretrekker at man i stedet gir Landsmøtet 
mulighet til å gjøre reell utvelgelse av de beste kandidatene.  

Sentralstyrets 
innstilling 

FOR Ikrafttredelse:  
Fra neste Landsmøte 
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Sak 4/18 Plattform 2018-2020 245 

Vedtakssak 246 
Saksfører: Øistein Lysne 247 
 248 

Bakgrunn 249 

Humanistisk Ungdoms plattform er ett av organisasjonens to politiske grunndokumenter. 250 
Sammen med skoleplattformen utgjør innholdet alle våre politiske meninger og kampsaker. 251 
Ikke alle deler av plattformen jobbes like ofte med, men alle kapitler er saker Humanistisk 252 
Ungdom kan uttale seg om som organisasjon. Plattformen er altså de politiske sakene vi som 253 
organisasjon sammen mener er viktige for Humanistisk Ungdom, og som Landsmøtet mener 254 
Sentralstyret skal fremme. 255 
 256 
Plattformen skal behandles av Landsmøtet hvert partallsår, og ble altså sist behandlet i 2016. 257 
For to år siden ble plattformens utforming endret stort, og det ble også lagt til en rekke nye 258 
kapitler. Sentralstyret har i denne perioden jobbet med dokumentet fra 2016, og innstiller på 259 
en plattform som i stor grad ligner den forrige utgaven. Forskjellene er i all hovedsak at det 260 
er lagt til enkelte kapitler under temaet «Humanisme i poltikken». Plattformen slik den er 261 
vedlagt fremmes av et flertall i Sentralstyret, mens to tilleggskapitaler fremmes som 262 
dissenser av mindretall. 263 

Vurdering 264 

Det er i innstillingen fra Sentralstyret foreslått å legge til to kapitler i plattformen; Demokrati 265 
og Aktiv dødshjelp. I tillegg er det foreslått enkelte mindre endringer. 266 
 267 
Kapittelet om demokrati omhandler primært ungdoms rolle i det norske demokratiet. Som 268 
det står i Humanistmanifestet er humanismen et demokratisk livssyn, og derfor burde vi som 269 
ungdomsorganisasjon spesielt ha en mening om unges demokratiske deltakelse. Kapittelet 270 
ønsker å fremme tiltak som gjør det enklere og mer interessant for ungdom å bruke 271 
stemmeretten sin. Det at ungdom i mindre grad enn resten av befolkningen deltar i 272 
demokratiet er et demokratisk problem for oss unge, ettersom dette betyr at våre interesser 273 
blir dårligere representert. Som ungdomsorganisasjon er det vår oppgave å jobbe for 274 
ungdoms demokratiske interesser, derfor er dette kapittelet viktig å ha i plattformen. 275 
 276 
Kapittelet om aktiv dødshjelp ønsker at muligheten for aktiv dødshjelp i norsk helsevesen 277 
skal utredes. Det foreslås altså ikke å tillate det, men at det skal undersøkes hvorvidt det å 278 
ønskelig å tillate. Det å kunne bestemme over egen kropp og eget liv er en viktig verdi i 279 
humanismen, og det å la et lidende menneske selv ta avgjørelsen vil være i tråd med disse 280 
verdiene. Det er også en humanistisk verdi at mennesker ikke skal oppleve unødvendig 281 
smerte, noe som kan være situasjonen når syke mennesker er uhelbredelige. I kapittelet 282 
stilles det tydelige krav til en eventuell innføring av aktiv dødshjelp, som for eksempel at det 283 
skal skje under kontrollerte omgivelser og at pasienten selv skal utføre handlingen. Dersom 284 
alt blir lagt til rette på en god måte fremmes det at Humanistisk Ungdom skal støtte 285 
innføring av aktiv dødshjelp, om dette også støttes i en statlig utredning. 286 
 287 
Under kapittelet om skeiv politikk fremmes det å endre standpunkt om kjønnsnøytrale 288 
toaletter. I plattformen fra 2016 står det at Humanistisk Ungdom ønsker kjønnsnøytrale 289 
toaletter ved offentlige institusjoner. Dette foreslås endret til at kjønnsnøytrale toaletter 290 
ønskes som et tillegg til kjønnsdelte. 291 
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Sentralstyrets innstilling 292 

Sentralstyret innstiller på at Landsmøtet vedtar plattformen slik den legges frem, og at 293 
sentralstyret får mandat til å redaksjonelt endre plattformen i tråd med endringer i 294 
skoleplattformen. 295 

Dissens: Legge til et kapittel om forbud mot rituell omskjæring 296 

Fremmes av et mindretall i Sentralstyret bestående av Øistein Lysne, Rebecka Ponce, Didrik 297 
Solhaug, Fredrik Vingsnes og Eivin Floer. 298 
 299 
Kapittelet om forbud mot rituell omskjæring ble behandlet i Sentralstyret, men ble fjernet fra 300 
den innstilte plattformen etter en avstemning med stemmelikhet der leders dobbeltstemme 301 
ble avgjørende. Rituell omskjæring av barn under myndighetsalder er et overgrep mot en 302 
person som ikke er i stand til å motsette seg handlingene. Inngrepet i guttebarnets underliv 303 
er irreversibelt, og dermed et alvorlig overgrep på både personens rett til å bestemme over 304 
egen kropp og retten til å selv velge livssyn. Rituell omskjæring setter et religiøst preg på 305 
personens kropp som han må bære resten av livet, uten mulighet til å gjøre noe med det. 306 
Dette er et religiøst overgrep vi som humanister og menneskerettighetsforkjempere ikke kan 307 
tillate. Humanistisk Ungdom må være tydelige på at mennesker skal ha rett til å utøve sin 308 
egen religion, men kun så lenge det ikke går utover andre. Derfor må vi ta et klart 309 
standpunkt mot rituell omskjæring. 310 

Dissens: Legge til et kapittel om psykisk helse 311 

Fremmes av sentralstyremedlem Iver Daaland Åse. 312 
 313 
Humanistisk ungdom er en organisasjon som alltid har jobbet for saker rundt ungdom og 314 
deres problemer, dette spesifikt rundt livssynshumanismen og i dette menneskers liv og 315 
helse. Vi har arrangerte høsten 2016 et seminar med nettopp psykisk helse som tema og det 316 
fremstår blant medlemsmassen som noe organisasjonen bør bry seg om, jeg fremmer derfor 317 
et ønske om at vi tar inn følgende kapittel om Psykisk helse i Humanistisk Ungdoms politiske 318 
plattform for perioden 2018-2020 og oppfordrer Landsmøtets delegater om å komme med 319 
tilleggs og endringsforslag. 320 
 321 

Vedlegg 322 

- Innstilling til plattform 2018-2020 323 

- Tilleggsforslag om rituell omskjæring 324 

- Tilleggsforslag om psykisk helse  325 
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Sak 5/18 Uttalelser 326 

Vedtakssak 327 
Saksfører: Sentralstyremedlem 328 
 329 

Bakgrunn 330 

Uttalelser er Landsmøtets måte å ta standpunkt på. Ved å uttale seg om en spesiell sak, kan 331 
Landsmøtet sette fokus på relevant politikk. Dette kan være dagsaktuelle saker, eller det kan 332 
være saker som det er naturlig at Humanistisk Ungdom mener noe om. Sakene Landsmøtet 333 
uttaler seg om bør være saker det ønskes at organisasjonen som helhet skal fremme utad, 334 
og bør derfor til en viss grad samsvare med politiske interesseområder organisasjonen 335 
jobber med, eller skal jobbe med. Av den grunn skal ikke uttalelser stride mot allerede 336 
vedtatt politikk. 337 

Vurdering 338 

Sentralstyret har i denne perioden innstilt på to uttalelser. Disse handler om religionens plass 339 
i skolen, og om statskirkeordningen. Sentralstyret oppfatter at det vil være naturlig for 340 
Humanistisk Ungdom å ta et tydelig standpunkt i disse sakene, da de begge omhandler 341 
kjernesaker for oss. 342 
 343 
«Vi vil lære om religion, ikke delta i den!» 344 
Religion generelt og kristendommen spesielt, er viktig for å forstå samfunnet vi lever i. I dag 345 
har kristendommen en særstilling i den norske skolehverdagen, ved at den er 346 
overrepresentert i religionsundervisningen, og at mange skoler deltar på årlige 347 
gudstjenester. Innstillingen beskriver hvorfor dette oppfattes som urimelig, og skisserer krav 348 
til endring. 349 
 350 
«Slik kan stat og skole skilles!» 351 
Regjeringen skal fremme forslag om helhetlig religions- og livssynspolitikk i 2018. I den 352 
forbindelse ønsker Sentralstyret at Humanistisk Ungdom er tydelig på behovet for et tydelig 353 
skille mellom stat og kirke, og likebehandling mellom ulike tros- og livssynssamfunn. I dette 354 
ligger at Den norske kirke ikke skal gis fordeler i samfunnet.  355 

Sentralstyrets innstilling 356 

Sentralstyret innstiller på at Landsmøtet vedtar uttalelsene «Vi vil lære om religion, ikke delta 357 
i den!» og «Slik kan stat og skole skilles!» slik de foreligger. 358 

Vedlegg 359 

- «Vi vil lære om religion, ikke delta i den!» 360 
- «Slik kan stat og skole skilles!»   361 
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Sak 6/18 Arbeidsprogram 2018/2019 362 

Vedtakssak 363 
Saksfører: Kristoffer Stokkeland 364 

Bakgrunn 365 
Arbeidsprogrammet er Landsmøtet sin bestilling til Sentralstyret. Det er ting Landsmøtet 366 
pålegger Sentralstyret å gjøre. Humanistisk Ungdom vedtar et arbeidsprogram hvert år, hvor 367 
lokallagenes og direktemedlemmenes delegater kan bestemme organisasjonens 368 
prioriteringer. 369 
 370 
Arbeidsprogrammet har fått ny struktur. Det innstilte arbeidsprogrammet er noe mer 371 
overordnet enn tidligere – men det er samtidig lettere å sette seg inn i enn tidligere. 372 
Arbeidsprogrammet er delt i fem områder – som under seg har målsetninger og tiltak som 373 
skal gjennomføres.  374 

Vurdering 375 
Omfang 376 
Saksbehandler tror ikke det nye arbeidsprogrammet innebærer noe særlig reduksjon av 377 
arbeidet som må gjøres. Det kan argumenteres for at vi burde prioritere hardere.  378 

Gjennomgang av områder 379 
 380 
1. Medlemmer og rekruttering 381 
Omtrent like mål som før med 1000 betalende ordinære medlemmer og 250 nye.  Fortsatt 382 
høyt fokus på konfirmantrekruttering. Mange etablerte ordninger (nyhetsbrev, 383 
velkomstpakke, kontakt av nyinnmeldte) står ikke lenger da de er del av ordinær drift. Nytt av 384 
året: Nytt medlemssystem (forårsaket i at HEF skal bytte system, og at nåværende system er 385 
tungvint) og at det skal etableres giverording.  386 

2. Nasjonale arrangementer 387 
Opplisting av aktiviteter. Det foreslås å legge til et mindre seminar (30-40) for de over 18 år – 388 
det ligger ikke i budsjett for 2018, så det vil i tilfelle arrangeres i 2019. Utover dette er det 389 
arbeid med å ha bedre mat, bedre rekruttering av deltakere og konfirmanter, samt noen få 390 
nordiske på leir. 391 

3. Lokallag og frivillige 392 
I stor grad videreføring fra tidligere. Mål om antall nye lokallag er ikke tallfestet. Nytt tiltak: 393 
«Skoleringsårshjul med fokus på økonomi og aktivitet».  394 
 395 
4. Politisk arbeid og kommunikasjon 396 
En større kampanje med opplæring. Det foreslås også forsøk med mindre 397 
kampanjeperioder. Høyere aktivitetsnivå over fjøla på SoMe. Forslaget har politiske felt som 398 
innebærer å gå tilbake til rimelig tradisjonell politikk for Humanistisk Ungdom.  399 
 400 
Ny måte å jobbe på, så noe usikkert hvordan det blir med «felt», men Sentralstyret tenker 401 
det er ønskelig med retning forankret hos Landsmøtet.  402 
 403 
5. Internasjonalt arbeid 404 
Punktet «Sørge for at flere har kunnskap om internasjonalt arbeid i SST.» blir viktig siden 405 
Sentralstyret stadig fornyes. Det foreslås i tillegg samarbeid med Unge Humanister Danmark. 406 

Sentralstyrets innstilling 407 

Landsmøtet vedtar Arbeidsprogram 2018-2019 408 



 

 
18 av 
38 

Vedlegg 409 
- Innstilling til Arbeidsprogram 2018-2019 410 

  411 
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Sak 7/18 Årsberetning 412 

Vedtakssak 413 
Saksfører: Kristoffer Stokkeland 414 

Bakgrunn 415 

Årsberetningen er en kort oppsummering av organisasjonen virksomhet i forrige 416 
kalenderår. Den inneholder informasjon om: 417 

 hvem som har sittet i sentrale verv 418 
 hva organisasjonen har gjort (styremøter, aktiviteter for medlemmer, aksjoner, 419 

deltakelse på andre arrangementer, osv.) 420 
 utvikling, lokallag, medlemskap, osv. 421 

Årsberetningen avgis og signeres av Sentralstyret, men det er Landsmøtet som 422 
har myndighet til å godkjenne den. Målgruppe for årsberetningen er (utenom 423 
Landsmøtedelegatene) Human-Etisk Forbund, Fordelingsutvalget og andre offentlige 424 
organer, revisor, fremtidige styremedlemmer, osv. Årsberetningen skal derfor være kort. 425 

Vurdering 426 

Sentralstyret mener at årsberetningen gir et godt innblikk i organisasjonens virksomhet, og 427 
at det er grunnlag for videre drift.  428 

Sentralstyrets innstilling 429 

Landsmøtet godkjenner Årsberetningen for 2017. 430 

Vedlegg 431 

- Humanistisk Ungdoms Årsberetning 2017  432 
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Sak 8/18 Årsregnskap 2017 433 

Vedtakssak 434 
Saksbehandler: Kontrollkomiteen v/ Inger Annett Grünbeck 435 

Sammendrag 436 

Dette er en oversikt over kommentarer til regnskapet 2017, sammen med Kontrollkomiteen 437 
sin vurdering. 438 

Bakgrunn 439 

Regnskapet for 2017 ble godkjent av Sentralstyret 3. mars 2018. Sentralstyret står ansvarlig 440 
for regnskapet, mens Kontrollkomiteen fører kontroll og innstiller til Landsmøtet. Landsmøtet 441 
informeres med dette om den økonomiske tilstanden i organisasjonen. 442 
  443 
Følgende tekst er en utdyping fra generalsekretær i Humanistisk Ungdom, og skal sees i 444 
sammenheng med regnskapet 2017. 445 
 446 
«Kommentarer til årsregnskap 2017 447 
Sentralstyret vedtok budsjett for 2017 i november 2016. På bakgrunn av vedtatt budsjett ble 448 
det søkt HEF om driftsstøtte på 1,5 millioner kroner. HU leverte senere en tilleggssøknad på 449 
100 000. HU fikk tildelt 1,6 millioner kroner fra HEF. Sentralstyret har revidert budsjettet i 450 
januar og juni 2017. 451 
  452 
Regnskapet ble endret etter signering. Endringen påvirket ikke balansen, sum inntekter, sum 453 
utgifter, resultatet eller egenkapitalen. Endringene er redegjort for i vedlegg til 454 
årsregnskapet. 455 
  456 
Inntekter 457 
Humanistisk Ungdom fikk i 2017 hovedsakelig inntekter fra 458 

●     Human-Etisk Forbund (HEF)          1.600.000 kr 459 
●     Statsstøtte Fordelingsutvalget         790 882 kr 460 
●     Midler fra Frifond                          284 496 kr* 461 
●     Momskompensasjon                      139 447 kr 462 
●     Medlemskontingent                       48 018 kr 463 
●     Deltakergebyrer                            258 485 kr 464 

  465 
*) Vi fikk tildelt 284 496 kroner fra Frifond Organisasjon i 2017. Utregningen til beløpet som 466 
står er presisert i Note 1. 467 
  468 
Sentralstyrets første budsjett la opp til 1,5 millioner i støtte fra HEF. Det ble deretter søkt om 469 
100 000 i tillegg, noe vi også fikk innvilget. Da budsjettet ble revidert i januar 2017, var det 470 
derfor med 100 000 mer i inntekter enn først antatt. 471 
  472 
Tilskuddet fra Fordelingsutvalget ble en god del høyere enn først budsjettert. Dette beløpet 473 
ble gjort kjent våren 2017, og lå også til grunn for budsjettrevideringen i juni. 474 
  475 
Opprinnelig hadde man budsjettert med inntekter på 3 107 490 kr da Sentralstyret vedtok 476 
budsjettet i november 2016. Årsregnskapet viser inntekter på 3 134 233 kr. 477 
  478 
  479 
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Utgifter 480 
Sum av driftskostnader i 2017 var på 3 047 168 kr, noe som er nesten 30 000 mer enn i 2016. 481 
Årsresultatet for 2017 ble 88 485 kr i overskudd, 83 515 kroner mer enn budsjettert ved 482 
revideringen i juni 2017. 483 
  484 
Sentralstyret arrangerte i 2017 totalt 3 nasjonale seminarer, i tillegg til et Landsmøte og en 485 
sommerleir til en samlet kostnad 866 560 kroner. I 2017 har vi hatt 903 deltagerdøgn på våre 486 
nasjonale arrangementer. Sentralstyresamlinger, kampanjer, lokallagsbesøk og 487 
internasjonale arrangementer kommer i tillegg. 488 
  489 
Store endringer regnskap kontra budsjett 2017: 490 

 10-årsjubileet: For jubileumsåret 2017 var det satt av i 54 200 kroner til å feire HU. 491 
Feiringen skulle blant annet skje ved at mange gjester ble invitert med på 492 
feiringen på sommerleirens siste dag. Langt færre gjester enn planlagt møtte 493 
opp, og vi brukte derfor over 30 000 mindre på jubileet enn planlagt. 494 

 Husleien på kontoret ble 25 000 lavere enn budsjettert. 495 
 Sommerleir: Her er resultatet 37589 kroner bedre enn budsjettert. Vi fikk færre 496 

inntekter enn forventet (40 423 mindre i deltakeravgifter enn budsjettert), men vi 497 
hadde også langt lavere utgifter enn forventet. Leie av leirstedet ble om lag 62 498 
000 kroner billigere enn forventet. Det ble brukt om lag 35 000 mer på reiser enn 499 
planlagt, men andre kostnader var nesten 100 000 lavere enn forventet. Selv om 500 
det ble noen små kostnader på andre utgiftsposter, brukte vi på sommerleir 78 501 
011 kroner mindre enn budsjettert, og resultatet er derfor bedre enn planlagt. 502 

 Presentasjonskurset hadde bedre resultat enn forventet (4069 kroner). Dette 503 
skyldes hovedsakelig at det var færre deltakere enn ønsket på kurset. 504 

 Kampanje gikk over budsjett med over 13 000 kroner. Dette skyldes hovedsakelig 505 
at det var store utgifter forbundet med utarbeiding av Tenkekassa. 10 000 av 506 
disse skulle egentlig faktureres HEF for etterbruk i forbindelse med konfirmasjon, 507 
men dette ble ikke gjort, fordi det ville krevd mye etterarbeid, og vi så at vi kunne 508 
klare å bære kostnaden selv. 509 

 Besøk av lokallag: Det ble brukt nesten 8000 mindre enn planlagt på å besøke 510 
lokallag. Sentralstyret har ikke besøkt så mange lokallag som de hadde mål om. 511 

 Internasjonalt arbeid: Det var satt av nesten 15 000 til internasjonalt arbeid, som 512 
skulle dekke reiseutgifter til London i forbindelse med IHEYO GA. Dette kostet 513 
ganske nøyaktig halvparten av det som var budsjettert. 514 

 Fordelingsutvalget: Også etter siste budsjettrevisjon i juni, fikk vi uventede 515 
midler fra Fordelingsutvalget (20 000 mer enn planlagt). 516 

 Informasjonsvirksomhet: Vi brukte 77 029 kroner mer enn budsjettert på 517 
informasjonsvirksomhet. Utover i året ble vi klare over at vi kom til å styre mot et 518 
stort overskudd – hovedsakelig av ovennevnte grunnet. Sentralstyret besluttet 519 
derfor å sette i gang arbeidet med å utarbeide en ny grafisk profil for HU. 520 
Arbeidet med denne beløp seg til 42 500 kroner. Det ble også satt i gang arbeid 521 
med innmeldingsskjema på Human-Etisk Forbund sine nettsider, slik at de som 522 
melder seg inn i HEF også kan melde seg inn i HU. Dette arbeidet ble berammet 523 
til 25 000 og avsatt på regnskapet for 2017. 524 

  525 
Honorar og lønnskostnader 526 
Den største utgiften er Lønn og sosiale kostnader (1 162 544). Dette er lønn og utgifter til 527 
ansatte (716 299 kr): generalsekretær på fulltid i tillegg til en 30% (i noen måneder 20% og i 528 
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noen måneder 40%) stilling som kommunikasjonsmedarbeider. Deretter følger honorar til tre 529 
tillitsvalgte i Arbeidsutvalget på 406 772 kr. Utgifter til personalkostnader og enkelte 530 
foredragsholdere i forbindelse med sommerleir og Landsmøte er også medregnet her. 531 
  532 
Årsresultat og vurdering 533 
Det var opprinnelig budsjettert med et svært forsiktig overskudd i 2017. I 2016 gikk HU med 534 
et større overskudd enn forventet. Man klarte derfor å bygge opp egenkapitalen til et sunt 535 
nivå, og det var ikke noe mål i seg selv å gjenta et stort overskudd i 2017. 536 
  537 
I løpet av høsthalvåret ble det tydelig at vi igjen styrte mot et større overskudd enn forventet. 538 
Utgifter som vi opprinnelig ikke hadde lagd rom for, ble derfor muliggjort (beskrevet over). 539 
HU kunne dermed begynne det nye året i 2018 med ny logo og grafisk profil, og med nytt 540 
innmeldingsskjema på human.no. Dette var etterlengtede tiltak, men kostbare tiltak som 541 
man heller ville gjøre unna i 2017 enn å la de gå på bekostning av andre utgifter i 2018. 542 
  543 
Høsten 2017 fikk vi i HU sikre indikasjoner på at HEF ville innvilge oss en høyere støtte for 544 
2018, slik at vi ville ha rom til å lønne en ekstra ansatt i administrasjonen. Det anbefales at 545 
man har nok egenkapital til å dekke minst 3 måneder med normal drift, altså å kunne dekke 546 
løpende utgifter i 3 måneder. Med en ekstra ansatt har også HU flere løpende utgifter. At vi 547 
fikk et komfortabelt overskudd også i 2017, er i den sammenheng bra.» 548 
 549 

Vurdering 550 

Kontrollkomiteen er blitt orientert om organisasjonen sin økonomistyring og bakgrunnen for 551 
årsresultatet, og har gjennomført en egen gjennomgang av regnskapet sammen med 552 
generalsekretær. 553 
 554 
Kontrollkomiteen ser seg fornøyd med regnskapsåret 2017, og mener at Sentralstyret har 555 
forvaltet organisasjonens midler på en god og ansvarlig måte. Kontrollkomiteen merker seg 556 
at avvik fra budsjettet har blitt beskrevet på en grundig måte i generalsekretærens 557 
redegjørelse. Komiteen mener at disse avvikene er akseptable, og innstiller derfor at 558 
Landsmøtet godkjenner Regnskapet 2017. 559 

Kontrollkomiteens innstilling 560 

Landsmøtet godkjenner regnskapet for 2017. 561 

Vedlegg 562 

- Årsregnskap 2017 med noter 563 
- Revisjonsberetning fra Revisorgruppen Davita AS 564 

  565 
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Sak 9/18 Kontrollkomiteens beretning 566 

Orienteringssak 567 
Saksfører: Kontrollkomiteen v/ Veronika Antonsen 568 

Bakgrunn 569 

Arbeidet i Kontrollkomiteen er nedfelt i Humanistisk Ungdom sine vedtekter §7 570 
Kontrollkomité: 571 
 572 
«Kontrollkomiteen har definisjonsrett over organisasjonens vedtekter og har i oppgave å føre 573 
tilsyn med regnskapsførselen og forvaltningen av organisasjonens midler. Kontrollkomiteen 574 
skal offentliggjøre referater fra sine møter, med unntak av konfidensielle saker, innen en 575 
måned etter avholdt møte. Kontrollkomiteen skal også føre kontroll med at alle 576 
organisasjonsledd arbeider i henhold til vedtektene og vedtak fattet av Landsmøtet.» 577 

Vurdering 578 

Kontrollkomiteen har i perioden mottatt alle referat og saksdokument som er lagt fram for 579 
Sentralstyret, og har hatt muligheten til å kontrollere at arbeidet i Sentralstyret har skjedd i 580 
samsvar med vedtektene og vedtak fra forrige landsmøte. Kontrollkomiteen observerte to av 581 
Sentralstyremøtene i denne perioden. Kontrollkomiteen har i perioden hatt jevnlig kontakt 582 
og har holdt regelmessige møter. 583 
 584 
Kontrollkomiteen har kontrollert at innkalling til årsmøter i lokallag, med enkelte unntak, har 585 
skjedd i samsvar med fellesvedtektene for lokallag. Kontrollkomiteen uttrykker sin misnøye 586 
overfor avvikene fra fellesvedtektene, og anbefaler på det sterkeste at dette ikke gjentas. 587 
 588 
Kontrollkomiteen merker seg at målene som er satt i arbeidsprogrammet for 2017 for antall 589 
deltagere under nasjonale arrangement ble møtt. Videre mener Kontrollkomiteen at 590 
Sentralstyret har oppfylt målene fra arbeidsprogrammet for 2017, i den grad der dette 591 
praktisk sett har vært mulig.  592 
Siden forrige landsmøte har det funnet sted en ansettelse av ny organisasjonssekretær, som 593 
etter komiteens syn har skjedd i samsvar med organisasjonsdokumentene.  594 
 595 
Kontrollkomiteen ser seg nødt til å bemerke at ved Landsmøtet 2017 forekom det mangelfull 596 
protokollføring. Vedrørende valg av Redaksjonskomité vedtok Landsmøtet å fravike 597 
forretningsorden slik at medlemmer av Kontrollkomiteen kunne bli valgt inn i 598 
redaksjonskomiteer. Dette vedtaket ble ikke protokollført. Konsekvensene av dette er at 599 
protokollen ikke gjenspeiler faktiske hendelser og gir inntrykk av at Landsmøtet brøt med 600 
forretningsorden ved å stemme inn kontrollkomitémedlem Emma Skarstein i en 601 
redaksjonskomité.  602 
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Sak 9/18 Valgkomiteens beretning 603 

Orienteringssak 604 
Saksfører: Valgkomiteen v/Sina Inngjerdingen 605 
 606 
Humanistisk ungdoms valgkomité består av fire personer, en leder, to medlemmer og en 607 
vara. Under Landsmøtet ble Petter Olsson, Live Johanna Steinsdatter Øverhaug, Sina 608 
Inngjerdingen og Oliver Johan Vollen Finden valgt til komitéen. I løpet av perioden valgte 609 
Petter Olsson å trekke seg for personlige grunner. Da ble Sina Inngjerdingen leder av 610 
valgkomitéen og Andreas Eggen ble med som vara.  611 
 612 
Valgkomitéen ble valgt under Landsmøtet 2017, og ble her innført i hva arbeidet gikk ut på. 613 
Under sommerleiren hadde komitéen samtaler om hva valgkomitéen skulle gjøre dette året. 614 
På sommerleiren presenterte også valgkomitéen seg for leirdeltakerne og var tilgjengelige 615 
deltakere med spørsmål og nysgjerrighet.  616 
 617 
Fra 10. til 12 november observerte valgkomitéen sentralstyremøtet, hvor de blant annet 618 
intervjuet sittende sentralstyre og kontrollkomité. Formålet med intervjuene var å få et 619 
innblikk i de interne systemene til Sentralstyret og et innblikk i samarbeidet internt i SST, 620 
samtidig som intervjuene fungerer som en behovsananlyse av hvilke egenskaper som er 621 
viktige å ta med seg inn i kontrollkomitéen og Sentralstyret.  622 
 623 
På høstseminar og vårseminar var vi disponible for at interesserte kandidater kunne snakke 624 
med oss og vi observerte potensielle kandidater. Under vårseminaret intervjuet komitéen 625 
alle av de stilte kandidatene og klargjorde sakspapirene til Landsmøtet.  626 
 627 
Innstilling per 21. mars er lagt ved i sakspapirene til Landsmøtet. Arbeidet videre vil bestå av 628 
å intervjue gjenværende stilte kandidater  629 
 630 
Valgkomitéen har fokusert på å finne mange ulike kandidater til valget 2018. Det har vært 631 
ønskelig å skape en innstilling der personer med ulik bakgrunn, erfaring, bosted, alder og 632 
kjønn er representert. For å finne kandidater har komitéen vært tilgjengelige for kontakt hele 633 
perioden fra valget 2017. 634 
 635 
Under et marsmøtet ble innstilling diskutert, og valgkomitéen bestemte seg for å fremstille 636 
en innstilling i sakspapirene til Landsmøtet utifra stilte kandidater innen 21. Mars. 637 
Valgkomitéen ønsker å ha muligheten til å presentere en ny innstilling før Landsmøtet 638 
dersom det finnes hensiktsmessig på bakgrunn av ny informasjon som ikke var tilgjengelig til 639 
forrige innstilling.  640 
  641 
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Sak 10/18 Valg 642 

Vedtakssak 643 
Saksfører: Valgkomiteen v/Sina Inngjerdingen 644 
 645 

Bakgrunn 646 

Det er Landsmøtets oppgave å velge den sentrale ledelsen i organisasjonen. Valgkomiteen 647 
forbereder og innstiller til valg på alle verv, unntatt ny valgkomité og revisor, som 648 
Sentralstyret og Kontrollkomiteen forbereder og innstiller til. 649 
 650 
Valgkomiteen legger frem sin endelige innstilling innen en uke før Landsmøtet. Sentralstyret 651 
og Kontrollkomiteen legger frem sine innstillinger på Landsmøtet. I dette sakspapiret 652 
presenteres kandidater som på det nåværende tidspunkt har meldt seg. 653 
 654 
Det er mulig å melde seg som kandidat til verv frem til fastsatt frist i dagsorden. 655 
 656 
Følgende verv er på valg, sakspapir vedlagt for alle saker: 657 
 658 
a) Revisor ett år 

b) Leder ett år 

c) Nestleder to år 

d) 3 Medlemmer av Sentralstyret to år 

e) 4 Medlemmer av Sentralstyret ett år 

f) Leder av valgkomitéen ett år 

g) 2 Medlemmer av valgkomitéen ett år 

h) Vara til valgkomitéen ett år 

i) Leder av kontrollkomitéen ett år 

j) Medlem av kontrollkomitéen to år 

k) Medlem av kontrollomitéen ett år 

l) Vara til kontrollkomitéen ett år 

 659 
Valgkomitéens innstilling er presentert i sakens vedlegg. 660 
 661 

Sak 10/18a Valg av revisor 662 

Vedtakssak 663 
Saksfører: Kontrollkomiteen v/ Sarah Malena Marcher Kvassheim 664 
 665 
Sammendrag:  666 
I henhold til Humanistisk Ungdoms vedtekter § 7 “Kontrollkomité”, er det Kontrollkomiteens 667 
oppgave å innstille en statsautorisert revisor. Jf. § 5 “Landsmøtet”, er det Landsmøtets plikt 668 
å velge en statsautorisert revisor. Dette er for å belyse om regnskap er ført i samsvar med lov 669 
og forskrifter, om det gir et rettvisende bilde av Humanistisk Ungdoms finansielle stilling og 670 
er i samsvar med god regnskapsskikk i Norge.  671 
 672 
 673 
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Kandidater pr. 12.03.18 674 
 675 

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. 

Pris: Estimert totalkostnad for HU: 50 000 NOK  

 676 
Vurdering 677 
HUs regnskapsfører er godt fornøyd med sittende revisor, som har erfaring med 678 
organisasjonen, og også er revisor for HEF.  679 
 680 
Kontrollkomiteens innstilling:  681 
Landsmøtet velger Davita AS v/ statsautorisert revisor Rita Torsvik som revisor.  682 
 683 
 684 

Sak 10/18b Valg av leder 685 

Vedtakssak 686 
Saksfører: Valgkomitéen v/ Sina Inngjerdingen 687 
 688 
Leder i Humanistisk Ungdom er organisasjonens leder og ansikt utad, og er styreleder for 689 
Sentralstyret. Vervet velges hvert år på Landsmøtet. Leder har ansvar for at organisasjonen 690 
fungerer og utfører Landsmøtets vedtak. 691 
 692 
Leder har øverste myndighet i organisasjonen og er den eneste i Sentralstyret som har 693 
stemmerett på Landsmøtet. Leder møter i dag også som fast observatør i HEFs hovedstyre. 694 
 695 
Det er mulig å melde seg som kandidat til vervet frem til saken Valg åpnes på Landsmøtet, 696 
eller en tilsvarende frist kunngjøres på møtet. 697 
 698 
Følgende verv er på valg: 699 

- Leder for ett år. 700 
 701 
Kandidater per 21. Mars: 702 
Kristoffer Stokkeland 703 
 704 
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Valgkomitéens innstilling 705 
Valgkomitéens innstilling per 21. mars ligger ved “Presentasjon av kandidater per 21.mars” 706 
 707 
 708 

Sak 10/18c Valg av nestleder 709 

Vedtakssak 710 
Saksfører: Valgkomitéen v/ Live Johanna Steinsdatter Øverhaug 711 
 712 
Nestleder skal være leders stedfortreder og hjelpende hånd. Nestleder får kontorplass i 713 
Oslo. Det forventes at du arbeider jevnt og trutt med Humanistisk Ungdom, og at du deltar 714 
på arrangementer og er en synlig del av ledelsen i organisasjonen. 715 
 716 
Nestleder har tradisjon for å sitte arbeidsutvalget i Sentralstyret og har mange ekstra 717 
oppgaver i forhold til ordinære styremedlemmer, som arrangementsansvar og støtte for 718 
leder og økonomiansvarlig. 719 
 720 
Det er mulig å melde seg som kandidat til vervet frem til saken Valg åpnes på Landsmøtet, 721 
eller en tilsvarende frist som kunngjøres på møtet. Nestleder velges for to år. 722 
 723 
Kandidater per 21. mars: 724 
Øistein Sommerfeldt Lysne 725 
 726 
Valgkomitéens innstilling 727 
Valgkomitéens innstilling per 21.mars ligger ved “Presentasjon av kandidater per 21. mars” 728 
 729 
 730 

Sak 10/18d Medlemmer av Sentralstyret for to år 731 

Vedtakssak 732 
Saksfører: Valgkomitéen v/ Oliver Johan Vollan Finden 733 
 734 
Å sitte som sentralstyremedlem er en ettårig- eller toårig forpliktelse. Sentralstyret er 735 
organisasjonens øverste ledelse mellom Landsmøtene og tar store og små beslutninger som 736 
påvirker medlemmene og framtiden til organisasjonen. Å sitte i Sentralstyret gir en unik 737 
påvirkningsmulighet i Humanistisk Ungdom og innebærer spennende utfordringer og et 738 
stort ansvar.  739 
 740 
Sentralstyrets medlemmer plikter å møte på alle sentralstyremøter og delta aktivt i 741 
Sentralstyrets arbeid, komitéarbeid og nasjonale arrangementer. Sentralstyret møtes 6-8 742 
ganger årlig, i tillegg til Landsmøte og andre arrangementer. Noe av det viktigste 743 
Sentralstyret gjør er å følge opp lokallagene. 744 
 745 
 746 
Følgende verv er på valg: 747 

- 3 Sentralstyremedlemmer for to år. 748 
 749 
Kandidater per 21.mars: 750 
Lydia Marie Lindgren 751 
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Marte Trondsen  752 
Victoria J. O. Galåen  753 
Stine Tuastad 754 
 755 
Valgkomitéens innstilling 756 
Valgkomitéens innstilling per 21. mars ligger ved “Presentasjon av kandidater per 21.mars” 757 
 758 
 759 

Sak 10/18e Medlemmer av Sentralstyret for ett år 760 

Vedtakssak 761 
Saksfører: Valgkomitéen v/ Live Johanna Steinsdatter Øverhaug 762 
 763 
Bakgrunn 764 
Å sitte som sentralstyremedlem er en ettårig- eller toårig forpliktelse. Sentralstyret er 765 
organisasjonens øverste ledelse mellom Landsmøtene og tar store og små beslutninger som 766 
påvirker medlemmene og framtiden til organisasjonen. Å sitte i Sentralstyret gir en unik 767 
påvirkningsmulighet i Humanistisk Ungdom og innebærer spennende utfordringer og et 768 
stort ansvar.  769 
 770 
Sentralstyrets medlemmer plikter å møte på alle sentralstyremøter og delta aktivt i 771 
Sentralstyrets arbeid, komitéarbeid og nasjonale arrangementer. Sentralstyret møtes 6-8 772 
ganger årlig, i tillegg til Landsmøte og andre arrangementer. Noe av det viktigste 773 
Sentralstyret gjør er å følge opp lokallagene. 774 
 775 
Følgende verv er på valg: 776 

- 4 Sentralstyremedlemmer for ett år. 777 
 778 
Kandidater per 21.mars: 779 
Lydia Marie Lindgren 780 
Victoria J. O. Galåen 781 
Didrik Votvik Solhaug 782 
Marte Trondsen 783 
Wanjing Li 784 
Sandra Marin Sauge 785 
Alexandra Martha Lothe Raven 786 
Stine Tuastad 787 
Hans Arne Sætrum 788 
 789 
Valgkomitéens innstilling 790 
Valgkomitéens innstilling per 21.mars ligger ved “Presentasjon av kandidater per 21.Mars” 791 
 792 
 793 

Sak 10/18f Valg av leder av Valgkomiteen 794 

Vedtakssak 795 
Saksfører: Sentralstyret v/ Øistein Lysne 796 
 797 
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Sentralstyret innstiller på Valgkomité. Valgkomiteen består av en leder, to medlemmer og en 798 
vara. Leder og vara velges ved særskilt valg. 799 
 800 
Ifølge vedtektene har Valgkomiteen innstillingsplikt på alle sentrale personvalg unntatt ny 801 
Valgkomité. Komiteens oppgave er å følge Sentralstyrets arbeid gjennom året samt delta på 802 
arrangementer for å kunne finne og vurdere kandidater til neste valg. Komiteen intervjuer 803 
sittende styremedlemmer, kandidater og andre sentrale personer og foreslår nye 804 
representanter til Sentralstyret og Kontrollkomiteen. Valgkomiteen har sin virkeperiode fra 805 
Landsmøte til Landsmøte. Leder av Valgkomiteen leder arbeidet, komiteen og er vanligvis 806 
saksordfører for saken Valg på Landsmøtet. 807 
 808 
Følgende verv er på valg 809 
Leder at Valgkomiteen for ett år 810 
 811 
Følgende har stilt til verv (Bosted, fødselsår) per 5. april: 812 
Andrine Løvvold Kristoffersen (Tromsø, 2000) 813 
 814 
Sentralstyrets Innstilling: 815 
Sentralstyrets innstilling på valgkomite vil bli presentert på Landsmøtet. 816 
 817 
Vedlegg: 818 

- Presentasjon av kandidater til Valgkomiteen 819 

 820 
 821 

Sak 10/18g Valg av medlemmer av Valgkomiteen 822 

Vedtakssak 823 
Saksbehandler: Øistein Lysne 824 
 825 
Sentralstyret innstiller på Valgkomité. Valgkomiteen består av en leder, to medlemmer og en 826 
vara. Leder og vara velges ved særskilt valg. 827 
 828 
Ifølge vedtektene har Valgkomiteen innstillingsplikt på alle sentrale personvalg unntatt ny 829 
Valgkomité. Komiteens oppgave er å følge Sentralstyrets arbeid gjennom året samt delta på 830 
arrangementer for å kunne finne og vurdere kandidater til neste valg. Komiteen intervjuer 831 
sittende styremedlemmer, kandidater og andre sentrale personer og foreslår nye 832 
representanter til Sentralstyret og Kontrollkomiteen. Valgkomiteen har sin virkeperiode fra 833 
Landsmøte til Landsmøte. Leder av Valgkomiteen leder arbeidet, komiteen og er vanligvis 834 
saksordfører for saken Valg på Landsmøtet. 835 
 836 
Følgende verv er på valg 837 
To medlemmer av Valgkomiteen for ett år. 838 
 839 
Følgende har stilt til verv (Bosted, fødselsår) per 5. april: 840 
Andrine Løvvold Kristoffersen (Tromsø, 2000) 841 
Emil Ek Egelandsdal (Tønsberg, 2000) 842 
 843 
Sentralstyrets Innstilling: 844 
Sentralstyrets innstilling på valgkomite vil bli presentert på Landsmøtet. 845 
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 846 
Vedlegg: 847 

- Presentasjon av kandidater til Valgkomiteen 848 

 849 
 850 

Sak 10/18h av varamedlem av Valgkomiteen 851 

Vedtakssak 852 
Saksbehandler: Sentralstyret v/ Øistein Lysne 853 
 854 
Sentralstyret innstiller på Valgkomité. Valgkomiteen består av en leder, to medlemmer og en 855 
vara. Leder og vara velges ved særskilt valg. 856 
 857 
Ifølge vedtektene har Valgkomiteen innstillingsplikt på alle sentrale personvalg unntatt ny 858 
Valgkomité. Komiteens oppgave er å følge Sentralstyrets arbeid gjennom året samt delta på 859 
arrangementer for å kunne finne og vurdere kandidater til neste valg. Komiteen intervjuer 860 
sittende styremedlemmer, kandidater og andre sentrale personer og foreslår nye 861 
representanter til Sentralstyret og Kontrollkomiteen. Valgkomiteen har sin virkeperiode fra 862 
valgkomitéen. Leder av Valgkomiteen leder arbeidet, komiteen og er vanligvis saksordfører 863 
for saken Valg på Landsmøtet. 864 
 865 
Følgende verv er på valg 866 
Ett varamedlem til Valgkomiteen for ett år 867 
 868 
Følgende har stilt til verv: 869 
Ingen har per 5. april stilt til varamedlem av Valgkomiteen. 870 
 871 
Sentralstyrets Innstilling: 872 
Sentralstyrets innstilling på valgkomite vil bli presentert på Landsmøtet. 873 
 874 
Vedlegg: 875 

- Presentasjon av kandidater til Valgkomiteen 876 

 877 
 878 

Sak 10/18i Valg av leder av Kontrollkomiteen 879 

Vedtakssak 880 
Saksfører: Valgkomitéen v/ Sina Inngjerdingen 881 
 882 
Kontrollkomiteen skal gå gjennom organisasjonens regnskap og overse forvaltningen av 883 
midler og formål, samt at alle organisasjonsledd handler i tråd med vedtatte vedtekter og 884 
retningslinjer.  885 
 886 
Kontrollkomiteen skal fungere som et rådgivende organ med definisjonsmakt over vedtekter 887 
og vedtatte retningslinjer mellom landsmøtene, samt legge fram årlig rapport over arbeidet 888 
sitt til landsmøte. 889 
 890 
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Leder av Kontrollkomiteen har det øverste ansvaret i Kontrollkomiteen. I tillegg til å 891 
planlegge komiteens arbeid og legge til rette for samarbeid, er leder av Kontrollkomiteen 892 
også ansvarlig for dialogen med Sentralstyret. 893 
 894 
Følgende verv er på valg: 895 

- Leder av kontrolkomité 896 
 897 
Kandidater per 21.Mars: 898 
Inger Annett Grünbeck 899 
Veronika Antonsen 900 
 901 
Valgkomitéens innstilling 902 
Valgkomitéens innstilling per 21.Mars ligger ved “Presentasjon av kandidater per 21.mars” 903 
 904 
 905 

Sak 10/18j Kontrollkomitémedlem for to år 906 

Vedtakssak 907 
Saksfører: Valgkomitéen v/ Oliver Johan Vollan Finden 908 
 909 
En kontrollkomité skal gå gjennom regnskap og overse forvaltningen av organisasjonens 910 
midler og formål. 911 
 912 
Kontrollkomitéen skal fungere som et rådgivende organ med definisjonsmakt over vedtekter 913 
og vedtatte retningslinjer mellom landsmøtene, samt legge fram årlig rapport over arbeidet 914 
sitt til landsmøte. 915 
 916 
Følgende verv er på valg:  917 

- Medlem av kontrolkomité 918 
 919 
Kandidater per 21.mars : 920 
Veronika Antonsen 921 
 922 
Valgkomitéens innstilling 923 
Valgkomitéens innstilling per 21.mars ligger ved “Presentasjon av kandidater per 21.mars” 924 
 925 
 926 

Sak 10/18k Kontrollkomitémedlem for ett år 927 

Vedtakssak 928 
Saksfører: Valgkomitéen v/ Oliver Johan Vollan Finden 929 
 930 
En kontrollkomité skal gå gjennom regnskap og overse forvaltningen av organisasjonens 931 
midler og formål. 932 
 933 
Kontrollkomitéen skal fungere som et rådgivende organ med definisjonsmakt over vedtekter 934 
og vedtatte retningslinjer mellom landsmøtene, samt legge fram årlig rapport over arbeidet 935 
sitt til landsmøte. 936 
 937 
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Følgende verv er på valg:  938 
- Medlem av kontrolkomité 939 

 940 
Kandidater per 21.mars : 941 
 942 
Valgkomitéens innstilling 943 
Valgkomitéens innstilling per 21.mars ligger ved “Presentasjon av kandidater per 21.mars” 944 
 945 
 946 

Sak 10/18l Varamedlem til Kontrollkomitéen  947 

Vedtakssak  948 
Saksfører: Valgkomitéen v/ Andreas Eggen  949 
 950 
Kontrollkomiteen skal gå gjennom organisasjonens regnskap og overse forvaltningen av 951 
midler og formål, samt at alle organisasjonsledd handler i tråd  med vedtatte vedtekter og 952 
retningslinjer. Kontrollkomiteen skal fungere som et rådgivende organ med definisjonsmakt 953 
over vedtekter og vedtatte retningslinjer mellom landsmøtene, samt legge fram årlig rapport 954 
over arbeidet sitt til Landsmøtet. 955 
 956 
Frem til nå har varamedlemmet fungert som et inaktivt medlem av komiteen med mindre et 957 
av de ordinære medlemmene av Kontrollkomiteen ikke er i stand til å fullføre vervet sitt. 958 
Varamedlem velges for ett år. 959 
 960 
Følgende verv er på valg: 961 

- Varamedlem til Kontrollkomité 962 
 963 
Kandidater per 21. mars: 964 
 965 
Valgkomitéens innstilling 966 
Valgkomitéens innstilling per 21.mars ligger ved “Presentasjon av kandidater per 21.mars” 967 
 968 
 969 
 970 


