Protokoll fra Humanistisk
Ungdoms landsmøte
5.-7. mai 2017
Tid: Fredag 5. mai kl. 19.00 – søndag 7. mai kl.
16.00.
Sted: Tonsenhagen skole, Anna Rogstads vei 1,
Oslo.
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Til Humanistisk Ungdoms delegater og observatører.

Velkommen til Landsmøtet 2017
Vi sender med dette ut innkalling til Landsmøtet 2017, i tråd med vedtektene og
Landsmøtets forretningsorden.
Humanistisk Ungdoms 10. ordinære landsmøte avholdes i Oslo fra fredag 5. mai
kl.19.00 til søndag 7. mai kl. 16.00. Her møter Sentralstyret, Valgkomiteen,
Kontrollkomiteen og representanter valgt av lokallagene for å utøve den høyeste
myndigheten i Humanistisk Ungdom. Les sakspapirene godt!
Viktig informasjon:
● Sted: Landsmøtet foregår på Tonsenhagen skole i Oslo. Formøtet
begynner presis kl 17. Sørg for at du møter opp i god tid. For de som ikke
er så godt kjent i Oslo blir det felles avgang til skolen fra «tigeren» utenfor
Oslo S kl. 16.00.
● Overnatting: Alle bor på skolen. Du må selv sørge for at du har med det
du trenger for å sove på skole; liggeunderlag, sovepose, håndkle osv.
● Reise: Vi kjøper billetter til dere som har reisevei på over 4 timer, du vil
bli kontaktet. Resten bestiller selv og får reisen refundert.
● Vi minner om at alle HU-arrangementer er alkoholfrie. Dette gjelder
også for deltagere over 18 år. Dersom vi oppdager bruk av alkohol, vil
deltageren umiddelbart bli sendt hjem på egen regning og vil bli utestengt
fra Humanistisk Ungdoms arrangementer i 12 måneder.
● Forsikring: Alle deltagere er forsikret gjennom Humanistisk Ungdom så
lenge arrangementet varer, men bes tegne privat reiseforsikring i tillegg.
● Ansvarlig arrangører er Sentralstyret. Vi kan kontaktes om spørsmål i
forkant av arrangementet og hele døgnet i tidsrommet 5. mai kl 8 til 7.
mai kl 17.
Kontaktinfo:
Leder Arnlaug:
Nestleder Øistein:
Generalsekretær Astri:

HUleder@human.no
oistein.lysne@human.no
ungdom@human.no/ astri.sjoner@human.no

Vel møtt!

Arnlaug Høgås Skjæveland
Leder i Humanistisk Ungdom
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993 17 795
986 60 459
909 94 734

Reiserute
Felles reise
For de som ikke er så godt kjent i Oslo blir det felles avgang til skolen fra
«tigeren» på Jernbanetorget utenfor Oslo S/Østbanehallen fredag kl. 16.15.
Tigeren er godt kjent, og du kan spørre folk om veien om du er usikker. Se
kartet
under
eller
last
inn
kart
på
mobilen
din:
https://goo.gl/maps/YN6kEZpuWfs

T-bane eller buss
Tonsenhagen skole ligger like ved busstoppet Tonsenhagen. Hit går det flere
busser. Kommer du fra Jernbanetorget kan du ta buss nummer 31/31E. Bussene
25, 33 og 60 stopper også her.
T-banestoppet Linderud er det nærmeste. Herfra tar det ca 15 minutter å gå til
skolen. T-bane nummer 4 og 5 stopper her.
Du finner rutetider og annen informasjon på ruter.no.
Om kollektivtilbudet #Ruter i Oslo
Vi anbefaler at du laster ned appene RuterReise og RuterBillett. Husk å kjøpe to
enkeltbilletter for bussturen til og fra skolen. Dette kan gjøres gjennom
RuterBillett-appen, Narvesen, 7-Eleven eller billettautomat. Dersom du kjøper en
fysisk billett, velg Impulskort. Reisekort i plast koster 50 kroner ekstra. Én
enkeltbillett koster 17 kroner for personer under 16 år og 33 kroner for alle over.
Husk å ta vare på alle billetter og kvitteringer for kjøpet, slik at vi kan refundere
summen etter Landsmøtet.
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Hva betyr det? Ordliste for Landsmøtet 2017
ORD
akklamasjon
arbeidsprogram
arbeidsutvalg

benkeforslag
budsjett

dagsorden
delegat

direktemedlemmer

forretningsorden
forslagsrett
forslagstiller
fravikelse
fremme forslag
HEF
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BETYDNING
Å stemme for noe ved klapping. Kan
brukes dersom det bare er én
kandidat.
Et dokument som sier hva HU skal
jobbe med i en periode
Et utvalg i Sentralstyret som har
utvalgte oppgaver, der
hovedoppgaven er å styre HU på en
uke til uke-basis
Å fremme en annen kandidat til et
verv enn det som er foreslått i
innstillingen
En oppstilling over forventede
inntekter og kostnader i løpet av en
bestemt periode, for eksempel et år.
Brukes som grunnlag for regnskap
Dagsorden er en slags timeplan med
liste over saker som skal behandles i
et møte.
Delegater er valgte representerer for
de medlemmene i enten sitt lokallag
eller for alle uten et lokallag.
Sentralstyrets leder har også
delegatstatus. Delegater har
stemmerett.
Medlemmer som ikke er medlemmer
av et lokallag i HU, er kalt
direktemedlemmer.
Direktemedlemmer har eget valg av
delegater.
En forretningsorden er regler for
hvordan landsmøtet skal
gjennomføres.
Hvem som har lov til å komme med
forslag i saker som landsmøte
behandler
Den som kommer med et forslag
Å gå bort fra noe man egentlig hadde
bestemt
Alle forslag på refereres fra talerstolen
og leveres inn skriftlig
Human-Etisk Forbund, Humanistisk
Ungdoms selvstendige

moderorganisasjon.
IHEYO

International Humanist and Ethical
Youth Organization,
paraplyorganisasjon for humanistiske
ungdomsorganisasjoner i verden

innlegg

Si noe fra talerstolen. Se «REPLIKK»

konstituering

Et landsmøte må først konstituere seg
for å være gyldig. Konstitueringen
innebærer at delegatene på
Landsmøtet godkjenner at alle
vedtekter og protokoller har blitt fulgt.
Landsrådet for Norges Barne- og
Ungdomsorganisasjoner, en
paraplyorganisasjon.
Den som styrer en diskusjon eller
debatt på et landsmøte. En ordstyrer
har kontroll på talelisten, som er
hvem som har skrevet seg opp til
innlegg
Et referat fra landsmøte, der det blant
annet står hva som har blitt vedtatt

LNU
ordstyrer

protokoll
protokolltilførsler
protokollunderskrivere

redaksjonskomité
referent
regnskap
replikk
revisor

svarreplikk
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Når en delegat ønsker å legge til noe i
protokollen, som ellers ikke ville blitt
notert
De som går gjennom protokollen i
ettertid og ser at alt som skal ha blitt
nedført har blitt det og deretter
signerer
En komite som har som oppgave å
redigere utkast til vedtak eller
uttalelser
Skriver ned det som skjer under
møtet av saker, det som er av forslag
og det som blir vedtatt
Regnskap er en oppstilling over
inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld
Et svar på et innlegg, gitt av en
person med talerett. Har begrenset
tid. Se forretningsorden
En utenforstående person som ser
igjennom regnskapet. Ser etter feil og
mangler. Skriver om regnskapet er
ført i god orden eller ei.
Den som holdt innlegg har mulighet til å
svare på replikk, hvor lang tid man
har spesifiseres i forretningsorden

sentralstyre

taleliste

taletid

tellekorps
uttalelser
valgkomité

vedtekter
verv

votering

voteringsorden
årsberetning
årsmøte
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Valgte personer i ulike verv som
består av leder, nestleder,
økonomileder, styremedlemmer og
varamedlemmer
Liste over dem som skal holde innlegg
til sak. Blir ofte referert til under lange
debatter slik at man kan ha oversikt
over når man skal snakke fra
talerstolen
Den som holder et innlegg har noen
minutter til å tale for en sak. Antall
minutter er spesifisert i
forretningsorden
De teller ved votering slik at man vet
hva resultatet av voteringen ble
Er et dokument som sier noe om et
standpunkt HU tar, som landsmøtet
tar stilling til og må vedta
En gruppe valgte mennesker som
finner kandidater og legger fram
forslag til hvilke kandidater man bør
velge til sentralstyret
Er organisasjonens lover og regler,
samt at de sier hva vi er og formålet
vårt er
Et verv kan for eksempel være
"sentralstyremedlem" eller "vara i
valgkomiteen", det vil si en frivillig
plikt eller oppgave man tar på seg og
blir valgt for
Avstemning, en prosess der alle
delegater med stemmerett har
muligheten til fremme hvilket
standpunkt de støtter ved å gi
stemmetegn (skriftlig på lapp,
håndsopprekning eller akklamasjon)
Rekkefølgen for voteringer
Et dokument som forklarer og forteller
om året som har gått
Høyeste organ i lokallaget der man
stemmer over saker til årsmøtet,
velger delegater til landsmøtet,
godkjenner regnskap, budsjett og nytt
styre

Saksliste
Sak 1/17 Konstituering av møtet
Sak 1/17a Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 1/17b Valg av møteledere og referenter
Sak 1/17c Godkjenning av forretningsorden
Sak 1/17d Godkjenning av dagsorden
Sak 1/17e Valg av protokollunderskrivere
Sak 1/17f Valg av tellekorps
Sak 1/17g Valg av redaksjonskomiteer
Sak 2/17 Årsberetning 2016
Sak 3/17 Årsregnskap 2016
Sak 4/17 Kontrollkomiteens beretning
Sak 5/17 Vedtekter
Sak 5/17 1) Endring i §2 i henhold til nytt humanistmanifest
Sak 5/17 2) Presisering av muligheten til å stille til verv i Sentralstyret
Sak 5/17 3) Presisering av muligheten til å stille til verv i lokallag
Sak 5/17 4) Studentlag: medlemsrettigheter og Landsmøtedelegater
Sak 5/17 5) Påmelding og innkalling til Landsmøtet
Sak 5/17 7) Presisering av valgordning for valg til Sentralstyret
Sak 5/17 8) Kontrollkomiteens beslutninger
Sak 5/17 9) Vedtak i Sentralstyret
Sak 6/17 Uttalelser
Sak 7/17 Arbeidsprogram
Sak 8/17 Skoleplattform
Sak 9/17 Nedsettelse av organisasjonsutvalg
Sak 10/17 Fastsettelse av kontingent
Sak 11/17 Valgkomiteens beretning
Sak 12/17 Valg
Sak 12/17a Valg av revisor
Sak 12/17b Valg av leder
Sak 12/17c Valg av økonomileder
Sak 12/17d Valg av medlemmer av Sentralstyret for to år
Sak 12/17e Valg av medlemmer av Sentralstyret for ett år
Sak 12/17f Valg av leder av Valgkomiteen
Sak 12/17g Valg av medlemmer av Valgkomiteen
Sak 12/17h Valg av varamedlem av Valgkomiteen
Sak 12/17i Valg av leder av Kontrollkomiteen
Sak 12/17j Valg av medlem av Kontrollkomiteen
Sak 12/17k Valg av varamedlem av Kontrollkomiteen
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Dagsorden
TID
17.00
18.00
19.00

19.40
19.55

21.15
21.30 ca

TID
08.00
09.00
09.00
10.30
10.40
12.10
13.10
13.40
15.40
16.10
18.00
18.00
19.00
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Fredag
Formøte
Middag
Møtestart
Konstituering
Valg av møteledere og referenter
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste og dagsorden
Godkjenning av Forretningsorden
Valg av protokollunderskrivere
Valg av tellekorps
Valg av redaksjonskomiteer for uttalelser, arbeidsprogram og plattform
Pause
Årsberetning
Årsregnskap 2016 og kontrollkomiteens beretning
Skoleplattform - presentasjon av innstilling
Arbeidsprogram - presentasjon av innstilling
Valgkomiteen presenterer sin innstilling
SST presenterer sin innstilling på valgkomité
Hilsningstale fra Marit Simonsen om sommerleir
Møteslutt
Lurendreier-workshop

Lørdag
Frokost
Møtestart
Vedtektsendringer
Pause
Uttalelser
Lunsj
Hilsningstaler: Tonje Kristoffersen og Shaheer Gulam Nabi fra
Dialogpilotene, Rode Hegstad fra LNU om ung representasjon i valg
Skoleplattform - debatt
Pause
Arbeidsprogram - debatt
Forslagsfrist skoleplattform, arbeidsprogram og uttalelser
Møteslutt
Middag

TID
08.00
09.00
09.00
09.00
09.30
09.50
10.05
10.20

11.05
11.20
11.30
11.45
13.00

16.00
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Søndag
Frokost
Møtestart
Frist for å stille til valg
Organisasjonsutvalg
Fastsettelse av kontingent
Pause
Hilsningstaler: Skeiv Ungdom, Solidaritetsungdommen
Votering arbeidsprogram
Votering skoleplattform
Votering uttalelser
Uavsluttede saker
Hilsningstale: Arnfinn fra Human-Etisk forbund
Valg
Valgkomiteens beretning og innstilling
Lunsj og pakking
Valg av revisor
Valg av leder
Valg av økonomileder
Valg av sentralstyremedlemmer
Valg av valgkomité
Valg av kontrollkomité
Bildetaking
Møteslutt

Sak 1/17 Konstituering av møtet
Møtet åpnes ved leder Arnlaug Høgås Skjæveland 5/5 kl 19:30
Sak 1/17a Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtakssak
Saksfører: Arnlaug Høgås Skjæveland
I tråd med vedtektene ble foreløpig innkalling til Landsmøtet bekjentgjort alle
medlemmer 10 uker før Landsmøtet. Endelig innkalling med sakspapir ble sendt
ut til påmeldte delegater og observatører før 4 uker før Landsmøtet.
Direktemedlemsvalget hadde 2 kandidater, hvorav 1 trakk sitt kandidatur. Den
gjenstående kandidaten ble ansett som valgt.
Det er påmeldt 26 delegater og 8 varaer innen fristen. Notodden lokallag holdt
årsmøte etter påmeldingsfristen med godkjenning fra Sentralstyret. Ytterligere 2
delegat ble påmeldt herfra. Totalt antall påmeldte delegater er dermed 28.
Sentralstyrets innstilling:
Landsmøtet godkjenner innkalling til Landsmøtet og følgende delegater og
varaer, inkludert de delegatene som ble påmeldt etter fristen.
Landsmøtet godkjenner Forretningsorden for Landsmøtet
Sak åpnet
5/5 19:36
Votering
Tydelig flertall for sentralstyrets innstilling
Vedtak
Landsmøtet godkjenner innkalling til Landsmøtet og følgende delegater og
varaer, inkludert de delegatene som ble påmeldt etter fristen.
Landsmøtet godkjenner Forretningsorden for Landsmøtet
Sak lukket
5/5 19:38
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Påmeldte
Delegatnumm
er

Fornavn

Etternavn

Rolle i møtet

Representerer

Arnlaug Høgås

Skjæveland

Delegat

Sentralstyret

Leo

Moe

Delegat

Asker og Bærum

3

Henrik

Sønstebø

Delegat

Direktemedlem

6

Magnus

Christiansen

Vara

Follo

7

Ragnhild

Johnsrud

Delegat

Glåmdalen

8

Guro

Sønstebø

Delegat

Glåmdalen

Elisabeth

Pedersen

Vara

Glåmdalen

10

Hans Arne

Sætrum

Delegat

Grimstad lokallag

11

Eirik

Hatlem Dølemo

Delegat

Kristiansand

12

Runa

Haldammen

Delegat

Kristiansand

Sebastian

Johansson

Vara

Kristiansand

14

Sandra

Sauge

Delegat

Nedre Romerike

15

Carina

Jahr

Delegat

Notodden

Aurora Eliassen

Urdal

Vara

Notodden

17

Live Johanna

Øverhaug

Delegat

Oslo

19

Tord

Askeland

Delegat

Oslo

20

Victoria Johanne

Opheim Galåen

Delegat

Oslo

22

Kim

Andersen

Delegat

Salten

123

Therese

Westermann

Vara

Salten

24

Kethlinn

Roen Hansen

Delegat

Sandnes

25

Rebecca

Ponce

Delegat

Sandnes

Maria Christiane

Bjørløw

Vara

Sandnes

28

Marianne

B. Eid

Delegat

Trondheim

29

Lyka Camilla

Solhaug

Delegat

Trondheim

30

Bendik

Berg

Delegat

Vestfold

31

Emil Ek

Egelandsdal

Delegat

Vestfold

122

Daniella

Widerøe

Vara

Vestfold

Tobias

Granli

Delegat

Østfold

Liam

Solbjerg

Vara

Østfold

Camilla
Marte

Høvik
Kronberg

Delegat
Delegat

Østfold
Østfold

Fornavn
Kristoffer
Øistein
Inger
Haakon
Didrik

Etternavn
Stokkeland
Lysne
Grünbeck
Gunleiksrud
Solhaug

Rolle i møtet
Sentralstyret
Sentralstyret
Sentralstyret
Sentralstyret
Sentralstyret

1
37

129

130

120

126

33
124
35
36
Observatørnr.
101
102
104
105
106

12

107
108
109
110

Tord-Viljar Miranda
Andrine Løvvold
Iver Daaland
Fredrik

Husebø
Kristoffersen
Åse
Hagen

Sentralstyret
Sentralstyret
Sentralstyret
Sentralstyret

Fornavn
Magnus Myrmo
Nora
Sina

Etternavn
Osberg
Røsshag
Inngjerdingen

114

Espen

115

Sarah Malena

Urkegjerde
Marcher
Kvassheim

116

117
118

Emma Sofie
Maarten
Dea-Renate
Lars-Petter
Synøve
Anette
Astri
Ragnhild

Skarstein
Andersen
Miranda
Helgestad
Vang
Holmedal
Sjoner
Bjørklund

Rolle i møtet
Valgkomiteen
Valgkomiteen
Valgkomiteen
Kontrollkomite
en
Kontrollkomite
en
Kontrollkomite
en
Ordstyrer
Ordstyrer
Ordstyrer
Referent
Referent
Ansatt
Ansatt

119

Helle

Gannestad

Ansatt

Helene

Kleppestø

Kjøkkencrew

Alex Henry
Fredrik
Stine

Drage
Vingsnes
Tuastad

Kjøkkencrew
Kjøkkencrew
Kjøkkencrew

Victoria

Kristiansen

Kjøkkencrew

Observatørnr.
111
112
113

13

Sak 1/17b Valg av møteledere og referenter
Vedtakssak
Saksfører: Tord-Viljar Husebø
Møtelederne har som oppdrag å lede møtet og styre debatten i tråd med
forretningsorden, saksliste og dagsorden som Landsmøtet godkjenner.
Referentene fører protokoll over alle talere, forslag som kommer
avstemminger og resultat. Det føres ikke referat fra debatten i saken.

inn,

Sentralstyrets innstilling:
Som møteledere velges Maarten Andersen og Dea-Renate Miranda fredag,
Maarten Andersen og Lars-Petter Helgestad lørdag og søndag. Som referenter
velges Annette Holmedal og Synøve Vang.
Sak åpnet
5/5
19:38
Votering
Tydelig flertall for sentralstyrets innstilling
Vedtak
Som møteledere velges Maarten Andersen og Dea-Renate Husebø Miranda
fredag, Maarten Andersen og Lars-Petter Helgestad lørdag og søndag. Som
referenter velges Annette Holmedal og Synøve Vang.
Sak lukket
5/5
19:39
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Sak 1/17c Godkjenning av forretningsorden
Vedtakssak
Saksfører: Haakon Gunleiksrud
Forretningsorden sier hvordan vi skal gjennomføre Landsmøtet. Det er
spillereglene for alt som hvordan innkallingen skal skje til hvordan man foretar
avstemninger.
Forretningsorden for Landsmøtet ble vedtatt på Stiftelsesmøtet 16. august 2007
og har gitt retningslinjer for hvordan Sentralstyret skal forholde seg til
Landsmøteinnkalling, praktisk ordning av Landsmøtet, m.m. Den ble sist endret
på Landsmøtet i 2016. Forretningsorden skal vedtas av hvert landsmøte.
Forretningsorden som vedtas på Landsmøtet i år regulerer både gjennomføringen
av Landsmøtet 2017 og perioden fram til Landsmøte 2018.
Vurdering
Sentralstyret har i sin innstilling gjort disse endringene:
● Endret til riktig definisjon av 2/3 flertall, og språklige konsekvenser av
dette videre i dokumentet.
● Oppdatert § 4 om deltagelse og permisjon, til å være i tråd med sedvane.
● Gitt kontrollkomitéen forslagsrett
● Gitt valgkomitéen forslagsrett i anliggende saker.
● Laget ny detaljert § 14 om valgordningen. Setninger som omhandler valg
ellers i dokumentet er blitt flyttet hit. Nåværende § 14, endringer i
forretningsorden er blitt endret til § 15.
● Redaksjonelle endringer
Sentralstyrets innstilling
Landsmøtet godkjenner Forretningsorden for Landsmøtet.
Vedlegg
Forretningsorden for Landsmøtet
Sak åpnet
5/5 19:41
Forslag
Ingen innkomne forslag
Debattanter
1
Arnlaug Høgås Skjæveland
29
Lyka Camilla Solhaug
105 Haakon Gunleiksrud
37
Leo Moe
102 Øistein Lysne
3
Henrik Sønstebø
15

105

Haakon Gunleiksrud

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt
Vedtak
Landsmøtet godkjenner Forretningsorden for Landsmøtet.
Landsmøtet overdrar stemmerett fra delegat 8 Guro Sønstebø til Elisabeth
Pedersen lørdag 6. mai.
6/5
11:02 Søknad om permisjon fra landsmøte fra 11.40-16.00 lørdag 6. mai
innvilges delegat 17 Live Johanna Øverhaug og Nora Røsshagen.
6/5
15:54 Søknad om permisjon fra landsmøte innvilges delegat 1 Arnlaug
Høgås Skjæveland på ubestemt tid. Øistein Lysne tar over stemmeretten i
hennes fravær. 7/5 09:00 er Arnlaug tilbake som delegat.
6/5
17:45 Søknad om permisjon for delegat 31 Emil Ek Egelandsdal hele
søndag 7/5. Landsmøte innvilger søknad og overdrar stemmeretten til vara
Daniella Widerøe
7/5
Delegat 25 Rebecca Ponce ankommer møtesalen midt i sak 7/17
Arbeidsprogram. Vara 126 Maria Christiane Bjørløw overtar stemmeretten saken
ut, dette på kontrollkomiteens anbefaling. 11:08 får delegat 25 Rebecca Ponce
stemmeretten tilbake.
7/5
14:17 I saken valg av sentralstyremedlem for ett år erstattes Andrine
Løvvold Kristoffersen og Liam Solbjerg i tellekorpset av Emma Sofie Skarstein og
Astri Sjoner grunnet støttetaler av disse under samme sak.
Sak lukket
5/5 19:53
Sak gjenåpnet
5/5 20:00
Forslag
Nr: 1

Sak: 1/17

Delegat:105

Navn: Haakon
Gunleiksrud

Linje:

Type: Tillegg

Forslag:

“Landsmøtet gir Helene Kleppestø, Alex Henry Drage, Fredrik Vingsnes, Stine
Tuastad og Victoria Kristiansen talerett”.
Kommentar:

Debattanter
105 Haakon Gunleiksrud
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Votering
Forslaget enstemmig vedtatt
Sak lukket
5/5 20:03
Sak gjenåpnet
6/5 17:15
Forslag
Nr: D12

Sak: 1/17

Delegat:108

Navn: Andrine
Løvvold
Kristoffersen

Forslag: Gi valgkomiteen forslagsrett
Kommentar:

Debattanter
105 Haakon Gunleiksrud
TF
102 Øistein Sommerfeldt Lysne
Votering
Forslaget vedtas
Vedtak
Landsmøtet gir valgkomiteen forslagsrett
Sak lukket
6/6 17:19
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Linje: 1

Type: Tillegg

Sak 1/17d Godkjenning av dagsorden
Vedtakssak
Sakfører: Maarten Andersen og Dea-Renate Miranda
Landsmøtet må godkjenne Sentralstyrets forslag til dagsorden for møtet.
Møteledelsen vil styremøtet i henhold til dagsorden.
Sentralstyrets innstilling
Landsmøtet godkjenner dagsorden for Landsmøtet.
Sak åpnet
5/5 19:53
Forslag
Nr:2

Sak:1/17d

Delegat:22

Navn: Kim
Andersen

Linje:

Type: Tillegg

Forslag:

Legg til butikktur eller gi en skikkelig forklaring på hvorfor ikke. Tror det er
mange som vil.
Kommentar:

Nr:3

Sak:1/17d

Delegat: 102

Navn: Øistein
Lysne

Linje:

Type: Endring

Linje:

Type: Tillegg

Forslag: Endre fristen for å sende inn forslag til 18:30
Kommentar:

Nr:4

Sak:1/17d

Delegat:22

Navn: Kim
Andersen

Forslag:

Legge til butikktur i fritiden etter middag evt i lunsjen på lørdag, tar 30 min.
Kommentar:

Nr:5

Sak:1/17d

Delegat:102

Navn: Øistein
Lysne
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Linje:

Type: Endring

Forslag: Endre fristen for å sende inn forslag til arbeidsprogrammet,

skoleplattform og uttalelser til 18:30. Alle forslag må fortsatt refereres under
debatten for gjeldende sak.
Kommentar:

Debattanter
TF
105 Haakon Gunleiksrud
TF
117 Astri Sjoner
TF
3
Henrik Sønstebø
102 Øistein Lysne
22
Kim Andersen
108 Andrine Løvvold Kristoffersen
22
Kim Andersen
109 Iver Daaland Åse
TF
117 Astri Sjoner
102 Øistein Lysne
TF
105 Haakon Gunleiksrud
TF
102 Øistein Lysne
6
Magnus Christiansen
108 Andrine Løvvold
6
Magnus Christiansen
22
Kim Andersen
102 Øistein Lysne
3
Henrik Sønstebø
106 Didrik Solhaug
105 Haakon Gunleiksrud
22
Kim Andersen
107 Tord-Viljar Miranda
102 Øistein Lysne
105 Haakon Gunleiksrud
102 Øistein Lysne
TF
102 Øistein Lysne
TF
3
Henrik Sønstebø
102 Øistein Lysne
105 Haakon Gunleiksrud
Votering
Forslag nummer 4: Forslaget faller.
Forslag nummer 2: Forslaget faller.
Forslag nummer 3: Opprettholdes ikke.
Forslag nummer 5: Opprettholdes ikke.
Dagsorden vedtas enstemmig.
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Vedtak
Landsmøtet godkjenner dagsorden for Landsmøtet.
Sak lukket
5/5 20:46
Sak åpnet
7/5 12:50
Debattanter
TF
29
Lyka Camilla Solhaug
TF
114 Espen Urkegjerde
TF
102 Øistein Lysne
TF
29
Lyka Camilla Solhaug
102 Øistein Lysne
3
Henrik Sønstebø
Forslag
Nr:D19

Sak: 12/17

Delegat: 29

Navn:
Linje:
Lyka Camilla
Alt
Solberg
Forslag: Ønske om å fravike forrettningsordnen under saken valg av økonomileder
Kommentar: Håper på en mer åpen diskusjon til dette valget

Votering
Forslag D19 vedtas ikke.
Sak lukket
7/5 13:14
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Type:
Endring

Sak 1/17e Valg av protokollunderskrivere
Vedtakssak
Saksfører: Andrine Løvvold Kristoffersen
Landsmøtets protokoll skal underskrives av minst to personer som kan bekrefte
at møtet foregikk slik det er protokollført.
Det velges egne referenter som fører protokollen.
Sentralstyrets innstilling
Victoria Opheim Galåen
protokollunderskrivere.

og

Tord-Viljar

Miranda

Husebø

velges

som

og

Tord-Viljar

Miranda

Husebø

velges

som

Sak åpnet
5/5 20:46
Votering
Vedtatt ved akklamasjon
Vedtak
Victoria Opheim Galåen
protokollunderskrivere.
Sak lukket
5/5 20:47
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Sak 1/17f Valg av tellekorps
Vedtakssak
Saksfører: Iver Daaland Åse
Når det foretas avstemminger og valg, må stemmene telles. Det kan stemmes
skriftlig, ved håndsopprekning eller ved akklamasjon (klapping). Ved
akklamasjon og ved veldig tydelige flertall/mindretall ved håndsopprekning,
oppsummerer møteledelsen resultatet av avstemmingen.
Dersom resultatet ikke er helt klart eller det er en skriftlig votering, trenger
møteledelsen hjelp til å telle stemmene. For å hjelpe møteledelsen velges det
derfor et tellekorps. Det er praktisk at disse ikke har stemmerett selv, da det kan
være vanskelig å stemme og telle samtidig.
Sentralstyrets innstilling
Landsmøtet velger Andrine Løvvold Kristoffersen, Fredrik Hagen og Liam Solbjerg
og Kethlinn Roen Hansen som tellekorps.
Sak åpnet
5/5 20:48
Votering
Vedatt ved akklamasjon.
Vedtak
Landsmøtet velger Andrine Løvvold Kristoffersen, Fredrik Hagen og Liam Solbjerg
og Kethlinn Roen Hansen som tellekorps.
Sak lukket
5/5 20:49
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Sak 1/17g Valg av redaksjonskomiteer
Vedtakssak
Saksfører: Arnlaug Høgås Skjæveland
Endrings- og tilleggsforslagene som kommer i løpet av Landsmøtet kan ordnes
og systematiseres av en komité slik at det er lettere for Landsmøtet å ta stilling
til forslagene. Redaksjonskomiteenes mandat er beskrevet i Forretningsorden for
Landsmøtet:
1. En redaksjonskomité skal bestå av inntil 3 landsmøterepresentanter.
2. En redaksjonskomité skal samordne innkomne forslag ved å:
a) Lage hefter med forslagene, nummerert og kategorisert.
b) Foreslå egne forslag for å bedre språket eller lage kompromisser mellom
forslag med samme intensjon.
c) Dele opp forslag der det er naturlig.
3. Innstillinger:
a) Komiteen kan innstille på om hvorvidt forslag kan vedtas, avvises, eller ikke
realitetsbehandles.
b) Komiteen skal innstille på forslag av redaksjonell art.
c) Komiteen skal komme med konsekvensforklaring til de forslag hvor dette er
nødvendig.
d) Komiteen skal søke å sikre et strukturert dokument, og skal opplyse
landsmøtet om motstridende forslag som blir foreslått.
4. Samarbeid:
a) Komiteen skal utvikle voteringsorden i samarbeid med møteledere.
b) Komiteen skal forhøre seg med kontrollkomiteen om et forslag kan
realitetsbehandles dersom det er tvil.
c) Komiteen skal hente råd fra utenforstående der dette kan være
hensiktsmessig, som forslagstiller, og arbeidsutvalget.
Sentralstyret anbefaler at Landsmøtet velger 3 redaksjonskomiteer. Hver komité
skal fokusere på henholdsvis Arbeidsprogrammet, Skoleplattformen og
Uttalelser. Det er opp til Landsmøtet om endringer i andre dokumenter enn disse
skal sendes til en av redaksjonskomiteene.
Sentralstyrets innstilling
Sentralstyret innstiller på Haakon Gunleiksrud (leder), Kristoffer Stokkeland og
Live Johanna Øverhaug til redaksjonskomité for arbeidsprogram.
Sentralstyrets innstiller på Inger Annett Grünbeck (leder), Emma Skarstein og
Tord-Viljar Husebø til redaksjonskomité for uttalelser.
Sentralstyret innstiller på Øistein Sommerfeldt Lysne (leder), Marie Veigaard og
Henrik Sønstebø til redaksjonskomité for Skoleplattform.
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Sak åpnet
5/5 20:47
Votering
Innstilling vedtatt ved akklamasjon.
Vedtak
Sentralstyret innstiller på Haakon Gunleiksrud (leder), Kristoffer Stokkeland og
Live Johanna Øverhaug til redaksjonskomité for arbeidsprogram.
Sentralstyrets innstiller på Inger Annett Grünbeck (leder), Emma Skarstein og
Tord-Viljar Husebø til redaksjonskomité for uttalelser.
Sentralstyret innstiller på Øistein Sommerfeldt Lysne (leder), Emil Ek Egelandsdal
og Henrik Sønstebø til redaksjonskomité for Skoleplattform.
Sak lukket
5/5 20:52
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Sak 2/17 Årsberetning 2016
Vedtakssak
Saksfører: Arnlaug Høgås Skjæveland
Bakgrunn
Årsberetningen er en kort oppsummering av organisasjonen virksomhet i forrige
kalenderår. Den inneholder informasjon om:
hvem som har sittet i sentrale verv
hva organisasjonen har gjort (styremøter, aktiviteter for medlemmer,
aksjoner, deltakelse på andre arrangementer, osv.)
utvikling, lokallag, medlemskap, osv.
Årsberetningen avgis og signeres av Sentralstyret, men det er Landsmøtet som
har myndighet til å godkjenne den.
Målgruppe for årsberetningen er (utenom Landsmøtedelegatene) Human-Etisk
Forbund, Fordelingsutvalget og andre offentlige organer, revisor, fremtidige
styremedlemmer, osv. Årsberetningen skal derfor være kort, men dekkende.
Vurdering
Sentralstyret mener at årsberetningen gir et godt innblikk i organisasjonens
virksomhet, og at det er grunnlag for videre drift.
Sentralstyrets innstilling:
Landsmøtet godkjenner Årsberetningen for 2016.
Vedlegg
Humanistisk Ungdoms Årsberetning 2016
Sak åpnet
21:00
Debattanter
20
Victoria Johanne Opheim Galåen
Votering
Innstillingen vedtas.
Vedtak
Landsmøtet godkjenner Årsberetningen for 2016.
Sak lukket
5/5 21.03
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Sak 3/17 Årsregnskap 2016
Vedtakssak
Saksfører: Kontrollkomiteen v/ Emma Sofie Skarstein
Sammendrag
Dette er ei oversikt over kommentarar til rekneskapen 2016, saman med
kontrollkomiteen si vurdering.
Bakgrunn
Regnskapet for 2014 ble godkjent av sentralstyret 29.01.17. Sentralstyret står
ansvarlig for regnskapet, mens kontrollkomiteen fører kontroll og innstiller til
landsmøtet. Landsmøtet informeres med dette om den økonomiske tilstanden i
organisasjonen.
Følgende tekst er en utdyping frå økonomileder i Humanistisk, lett omskrive av
saksbehandler, og skal sees i sammenheng med regnskapet 2016.
“Kommentarer til årsregnskap 2016
Sentralstyret vedtok budsjett for 2016 i november 2015. På bakgrunn av vedtatt
budsjett ble det søkt HEF om driftsstøtte på 2 millioner kroner. HU fikk tildelt 1,9
millioner kroner. Sentralstyret har revidert budsjettet i februar, august og
november 2016.
Inntekter
Humanistisk Ungdom får hovedsakelig inntekter fra
● Human-Etisk Forbund (HEF)
1.900.000 kr
● Statsstøtte Fordelingsutvalget
714 110 kr
● Statsstøtte Frifond
308 269 kr
● Momskompensasjon
165 296 kr
● Medlemskontingent
50 875 kr
● Deltakergebyrer
191 422 kr
I tillegg fikk vi 50 000 kr i støtte fra HEF for å avholde generalforsamling i IHEYO
i 2015. Disse midlene ble utbetalt forsinket og ble dermed ført på regnskapsåret
2016.
Vi fikk tildelt 308 269 kr fra Frifond, dette er midler som tildeles lokallagene.
Restmidler tilbakeføres LNU, med unntak av en sum på 5% til
administrasjonskostnader som beholdes av HU. I år er denne summen på 15 413
kr, mens 43 156 kr i restmidler fra Frifond-midlene i 2015 ble tilbakeført LNU i
august. Restmidler på 40 707 kr som HU ikke har delt ut i 2016 tilbakeføres LNU
i 2017.
Tilskuddet fra Fordelingsutvalget og momskompensasjonen var en god del
høyere enn først budsjettert, tilskuddet fra HEF og deltakeravgiftene var lavere.
Opprinnelig hadde man budsjettert med inntekter på 334 8625 kr da
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sentralstyret vedtok budsjettet i november 2015. Årsregnskapet viser inntekter
på 3 395 901 kr.
Utgifter
Sum av driftskostnader i 2016 var på 3 017 109 kr, noe som er 569 300 kr
lavere enn for 2015. Årsresultatet for 2016 ble 380 350 kr i overskudd, 316 009
kr mer enn budsjettet lagt i november 2015.
Sentralstyret arrangerte i 2016 totalt 5 nasjonale seminarer, et landsmøte og en
sommerleir til en samlet kostnad på 1 million kroner. I 2016 har vi hatt 1325
deltagerdøgn på våre nasjonale arrangementer. Sentralstyresamlinger,
kampanjer, lokallagsbesøk og internasjonale arrangementer kommer i tillegg.
Overskuddet i 2016 skyldes dessverre ikke bare økt inntjening, innsparinger og
kostnadsstyring:
● Sentralstyret brukte bare 806 kr av budsjetterte 7 500 på besøk til
lokallag.
● Sentralstyret brukte 19 603 kr mindre på internasjonal aktivitet enn
budsjettert.
Sentralstyret brukte kun 259 539 kr på å gjennomføre seminarer i 2016. Det er
ca. 31 000 kr mindre enn opprinnelig budsjett og ca. 26 000 kr mindre enn i
revidert budsjett fra august. Reduserte kostnader indikerer enten lavere
kostnader ved aktiviteten eller at aktiviteten ikke har blitt gjennomført. I dette
tilfellet skyldes de reduserte kostnadene i hovedsak at HU har hatt færre
deltakere på sine arrangementer enn budsjettert.
Sommerleir
Årsregnskapet viser et solid overskudd på denne posten. Vi brukte 119 087
mindre enn vi hadde budsjettert. Dette skyldes i hovedsak:
● Reisekostnadene i forbindelse med sommerleir 2015 var svært høye. Disse
var estimert lavere i 2016, men likevel brukte vi 63 000 mindre enn
budsjettert.
● 14 00 mindre enn budsjett brukt på leie av lokaler og 12 000 mindre i
porto
● Øvrige arrangementer
● Organisasjonsseminar: Kostnadsført 39 602 kr, 24 deltakere.
● Høstseminar: Kostnadsført 86 802 kr, 40 deltakere.
● Vinterseminar: Kostnadsført 79 527 kr, 32 deltakere.
● Presentasjonskurs januar og desember: Kostnadsført 53 074 kr, 42
deltakere til sammen.
● Informasjonsvirksomhet og kampanje
● Informasjonsvirksomhet: totalt 125 842 kr kostnadsført, noe som
inkluderer online informasjonstjenester som nyhetsbrev, Google osv.
Produksjon av roll-ups, buttons, penner og reflekser, kamerautstyr. Nye
nettsider utgjør 52 062 kr.
● Totalt 14 680 kr ble brukt på den politiske kampanjen «Mer enn sex».
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●
●
●

Organisasjon
Landsmøte 2016: Kostnadsført 225 647 kr. Reise og opphold for delegater,
73 deltakere pluss sekretariat.
Sentralstyre: Kostnadsført 135 635 kr. Reise og opphold til
sentralstyremøter osv. Valgkomiteen og Kontrollkomiteen er ført på denne
posten når det ikke dreier seg om deltakelse på andre arrangementer.

Honorar og lønnskostnader
Den største utgiften er lønn til ansatte (672 334 kr): generalsekretær på fulltid i
tillegg til en 30% stilling som kommunikasjonsmedarbeider. Deretter følger
honorar til tre tillitsvalgte i Arbeidsutvalget på 434 478 kr.
Administrasjonskostnader
Det er ført totalt 335 476 kr i administrasjonskostnader, hvorav husleie til HEF
på 200.000 kr den største utgiften, deretter revisorkostnad på 64 125 kr. Utover
det er det andre nødvendige utgifter for å drive organisasjonen (bank, forsikring
osv.).
Årsresultat og vurdering
Det var opprinnelig budsjettert med et overskudd på 64 341 kr, med ønske om å
bygge egenkapitalen til ca. 706 000 kroner. På bakgrunn av den økte støtten fra
HEF ønsket man å opprettholde aktivitetsnivået samtidig som man over tid
kunne bygge opp en egenkapital slik at man igjen var tilbake på cirka 30% av
omsetning (1 million). Fra LNU er det anbefalt en egenkapital som kan dekke
minst 3 måneder med normal drift, noe som tilsvarer ca. 800 000 kr.
Humanistisk Ungdom har, for regnskapsåret 2016, et positivt årsresultat på kr.
380 350 kr og en egenkapital på 1 132 328 kr.”
Vurdering
Regnskapsåret 2016 viser et positivt årsresultat for Humanistisk Ungdom på 380
350 kr. Kontrollkomiteen er orientert om organisasjonen si økonomistyring og
bakgrunnen for årsresultatet, og har gjennomført en egen gjennomgang av
regnskapet.
Humanistisk Ungdom har etter 2016 en egenkapital på 1 132 328 kr. Frå LNU er
det anbefalt en egenkapital som kan dekke 3 måneder med normal drift, noe
som tilsvarer ca 800.000 kr.
Budsjettet for 2016 viser et forventet overskudd på 64 341 kr. Regnskapet for
206 viser et resultat på 380 350 kr. Kontrollkomiteen merker seg at regnskapet
avviker i betydelig grad fra budsjettet.
Avviket skyldes etter Kontrollkomiteens syn tre forhold: For det første ble det
samlet inn flere midler enn det ble budsjettert med, for det andre har
organisasjonen gjennomført effektive kostnadsinnsparinger og for det det tredje
har det vært mindre deltakere på nasjonale arrangementer.
Kontrollkomiteen innstiller på at Landsmøtet godkjenner regnskapet fra 2016.
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Kontrollkomiteen sin innstilling:
Landsmøtet godkjenner Regnskap 2016
Vedlegg
- Regnskap 2016 med noter
- Revisjonsberetning frå Revisorgruppen Davita AS
Sak åpnet
5/5 21:04
Debattanter
TF
1
Arnlaug Høgås Skjæveland
Votering
Innstillingen vedtas.
Vedtak
Landsmøtet godkjenner Regnskap 2016
Sak lukket
5/5 21:07
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Sak 4/17 Kontrollkomiteens beretning
Orienteringssak
Saksfører: Kontrollkomiteen v/ Emma Sofie Skarstein
Bakgrunn
Arbeidet i kontrollkomiteen er nedfelt i Humanistisk Ungdom sine vedtekter §7
Kontrollkomité:
«Kontrollkomiteen har definisjonsrett over organisasjonens vedtekter og har i
oppgave å føre tilsyn med regnskapsførselen og forvaltningen av organisasjonens
midler. Kontrollkomiteen skal offentliggjøre referater fra sine møter, med unntak
av konfidensielle saker, innen en måned etter avholdt møte. Kontrollkomiteen
skal også føre kontroll med at alle organisasjonsledd arbeider i henhold til
vedtektene og vedtak fattet av landsmøtet.»
Vurdering
Kontrollkomiteen har i perioden mottatt alle referat og saksdokument som er lagt
fram for Sentralstyret, og har hatt moglegheit til å kontrollere at arbeidet i
Sentralstyret har skjedd i samsvar med vedtektene og vedtak frå førre
landsmøte. Kontrollkomiteen observerte et av Sentralstyremøtene i denne
perioden. Kontrollkomiteen har også samarbeidet med Valgkomiteen.
Kontrollkomiteen har i perioden hatt jevnlig kontakt og har holdt jevnlige møter.
Kontrollkomiteen har kontrollert at innkalling til årsmøte i lokallag har skjedd i
samsvar med fellesvedtektene for lokallag, og opplever at det i stor grad har
skjedd uten større avvik.
Kontrollkomiteen merker seg at det har vært færre deltakere på nasjonale
arrangement enn de målene som er satt i arbeidsprogrammet for 2016. Dette
skyldes etter Kontrollkomiteens syn manglende påmelding fra medlemmene.
Siden forrige landsmøte har det funnet sted flere ansettelser som etter
komiteens syn har skjedd i samsvar med organisasjonsdokumentene.
Kontrollkomiteen mener at organisasjonsleddene har overholdt organisasjonens
vedtekter og vedtak fattet av landsmøtet.
Kontrollkomiteens innstilling:
Saken blir lagt frem som en orientering, uten forslag til vedtak.
Sak åpnet
5/5 21:07
Sak lukket
5/5 21:08
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Sak 5/17 Vedtekter
Vedtakssak
Saksfører: Kristoffer Stokkeland
Bakgrunn
§ 10 første ledd i HUs vedtekter omhandler vedtektsendringer:
”Endringer i organisasjonens vedtekter og fellesvedtekter for lokallag kan vedtas
på Landsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.”
I vedtektenes § 5 heter det at:
”Forslag som ønskes behandlet, inkludert vedtektsendringer, skal være
Sentralstyret i hende innen utgangen av februar.”
Sentralstyret har fremmet 8 forslag til Landsmøtet. Det er ikke mottatt forslag
fra andre organisasjonsledd. Det kan ikke fremmes nye forslag på Landsmøtet.
Forslagene som er fremmet kan heller ikke endres på.
Endringer som vedtas vil tre i kraft med en gang og kan få konsekvenser for
resten av Landsmøtet.
Forslagene presenteres på de neste sidene i denne rekkefølgen:
Sak
Sak
Sak
Sak
Sak
Sak
Sak
Sak

5/17
5/17
5/17
5/17
5/17
5/17
5/17
5/17

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Endring i §2 i henhold til nytt humanistmanifest
Presisering av muligheten til å stille til verv i Sentralstyret
Presisering av muligheten til å stille til verv i lokallag
Studentlag: medlemsrettigheter og Landsmøtedelegater
Påmelding og innkalling til Landsmøtet
Presisering av valgordning for valg til Sentralstyret
Kontrollkomiteens beslutninger
Vedtak i Sentralstyret

Vedlegg
Vedtekter for Humanistisk Ungdom, sist endret på Landsmøtet 16.04.2016
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Sak 5/17 1) Endring i §2 i henhold til nytt humanistmanifest

1

Endringsforslag

Forslagsstiller

Sentralstyret v/Didrik Votvik Solhaug

Gjeldende
vedtekt

§ 2 Formål
Humanistisk Ungdom er en humanistisk organisasjon for
ungdom. Organisasjonen baserer seg på det norske
humanistmanifest 2006. Humanismen har et positivt
menneskesyn og er uten religiøse forestillinger.

Forslag

Vedtektenes § 2 endres til (endringer i blått):
Humanistisk Ungdom er en humanistisk organisasjon for
ungdom.
Organisasjonen
baserer
seg
på
nordisk
humanistmanifest 2016. Humanismen har et positivt
menneskesyn og er uten religiøse forestillinger.

Realitet

Vedtektene henviser til siste utgave av manifestet.

Begrunnelse fra
forslagsstiller

Human-Etisk Forbund har fått et nytt manifest: Nordisk
humanistmanifest 2016. Humanistisk Ungdoms vedtekter bør
oppdateres slik at de referer til den nyeste utgaven av
manifestet.

Sentralstyrets
innstilling

for

Sak åpnet
6/5 09:17
Debattanter
106 Didrik Solhaug
37
Leo Moe
101 Kristoffer Stokkeland
Votering
Sentralstyrets innstilling i forslag 1) vedtas.
Vedtak
§ 2 Formål endres til:
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Humanistisk Ungdom er en humanistisk organisasjon for ungdom.
Organisasjonen baserer seg på nordisk humanistmanifest 2016. Humanismen har
et positivt menneskesyn og er uten religiøse forestillinger.
Sak lukket
6/5 09:31
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Sak 5/17 2) Presisering av muligheten til å stille til verv i Sentralstyret

2a

Ny tekst/tilleggsforslag

Forslagsstiller

Sentralstyrets flertall

Gjeldende
vedtekt

4.2 Ordinært medlemskap
Medlemmer mellom fylte 15 år og ut året de fylte 25 år er
ordinære medlemmer. Kun ordinære medlemmer har
demokratiske rettigheter i organisasjonen og kan inneha verv
i Sentralstyret. Medlemmer kan kun inneha ett sentralt verv
til enhver tid.

Forslag

Vedtektenes § 4.2 endres til (endringer i blått):
Medlemmer mellom fylte 15 år og ut året de fylte 25 år er
ordinære medlemmer. Kun ordinære medlemmer har
demokratiske rettigheter i organisasjonen og kan inneha verv
i Sentralstyret. Medlemmer kan kun inneha ett sentralt verv
til enhver tid. For å kunne stille til verv i Sentralstyret må
kandidaten være ordinært medlem gjennom hele valgperioden
for vervet, med unntak av kandidater som stiller til et verv
som har en valgperiode som slutter det året kandidaten fyller
26 år.

Realitet

Dersom du fyller 25 år i 2017 kan du være medlem av HU
hele året, uansett når på året du har bursdag. Er du medlem
av HU har du demokratiske rettigheter i organisasjonen. Men
kan du stille til valg?
Skal en som fyller 25 år i 2017 kunne stille til ettårig verv i
Sentralstyret selv om hen fyller 26 år i løpet av 2018?
Forslag 2 a innebærer at kandidaten i eksemplet over kan
stille til valg.

Begrunnelse fra
forslagsstiller

Det bør komme tydelig fram av vedtektene hvorvidt
medlemmer på 25 år har mulighet til å stille til sentrale verv.
Alle ordinære medlemmer bør ha mulighet til å stille til valg,
også dersom valgperioden strekker seg inn i det året de fyller
26 år.

Sentralstyrets
innstilling

for (1 dissens, se 2 b)

2b

Ny tekst/tilleggsforslag
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strider mot:
forslag 2 b

Forslagsstiller

Øistein Lysne, sentralstyrets mindretall

Gjeldende
vedtekt

4.2 Ordinært medlemskap
Medlemmer mellom fylte 15 år og ut året de fylte 25 år er
ordinære medlemmer. Kun ordinære medlemmer har
demokratiske rettigheter i organisasjonen og kan inneha verv
i Sentralstyret. Medlemmer kan kun inneha ett sentralt verv
til enhver tid.

Forslag

Vedtektenes § 4.2 endres til (endringer i blått):
Medlemmer mellom fylte 15 år og ut året de fylte 25 år er
ordinære medlemmer. Kun ordinære medlemmer har
demokratiske rettigheter i organisasjonen og kan inneha verv
i Sentralstyret. Medlemmer kan kun inneha ett sentralt verv
til enhver tid. For å kunne stille til verv i Sentralstyret må
kandidaten være ordinært medlem gjennom hele valgperioden
for vervet.

Realitet

Dersom du fyller 25 år i 2017 kan du være medlem av HU
hele året, uansett når på året du har bursdag. Er du medlem
av HU har du demokratiske rettigheter i organisasjonen. Men
kan du stille til valg?
Skal en som fyller 25 år i 2017 kunne stille til ettårig verv i
Sentralstyret selv om hen fyller 26 år i løpet av 2018?
Forslag 2 b innebærer at kandidaten i eksemplet over ikke
kan stille til valg.

Begrunnelse fra
forslagsstiller

Det bør komme tydelig fram av vedtektene hvorvidt
medlemmer på 25 år har mulighet til å stille til sentrale verv.
I organisasjonens ledende og sentrale verv bør medlemmene
ikke kunne representeres av noen som er eldre enn ordinære
medlemmer.

Sentralstyrets
innstilling

mot

strider mot:
forslag 2 a

Sak åpnet
6/5
09:31
Debattanter
1
Arnlaug Høgås Skjæveland
102 Øistein Lysne
3
Henrik Sønstebø
107 Tord-Viljar Miranda Husebø
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20
29
105

1
102

14
106
114
107
3
108
102
101
111
105

3
Henrik Sønstebø
Victoria Johanne Opheim Galåen
3
Henrik Sønstebø
Lyka Camilla Solhaug
102 Øistein Lysne
29
Lyka Camilla Solhaug
Haakon Gunleiksrud
102 Øistein Lysne
29
Lyka Camilla Solhaug
105 Haakon Gunleiksrud
Arnlaug Høgås Skjæveland
3
Henrik Sønstebø
105 Haakon Gunleiksrud
Øistein Lysne
111 Magnus Myrmo Osberg
1
Arnlaug Høgås Skjæveland
102 Øistein Lysne
Sandra Sauge
1
Arnlaug Høgås Skjæveland
102 Øistein Lysne
Didrik Solhaug
107 Tord-Viljar Miranda Husebø
Espen Urkegjerde
102 Øistein Lysne
Tord-Viljar Miranda Husebø
37
Leo Moe
107 Tord-Viljar Miranda Husebø
Henrik Sønstebø
105 Haakon Gunleiksrud
3
Henrik Sønstebø
Andrine Løvvold Kristoffersen
3
Henrik Sønstebø
108 Andrine Løvvold Kristoffersen
Øistein Lysne
17
Live Johanna Øverhaug
107 Tord-Viljar Miranda Husebø
Kristoffer Stokkeland
Magnus Myrmo Osberg
Haakon Gunleiksrud
102 Øistein Lysne

Votering
Forslag 2a får et flertall av stemmene
Forslag 2b faller til fordel for forslag 2a
Endringen i forslag 2a som helhet vedtas med 22 stemmer
36

Vedtak
Vedtektenes § 4.2 endres til:
Medlemmer mellom fylte 15 år og ut året de fylte 25 år er ordinære medlemmer.
Kun ordinære medlemmer har demokratiske rettigheter i organisasjonen og kan
inneha verv i Sentralstyret. Medlemmer kan kun inneha ett sentralt verv til
enhver tid. For å kunne stille til verv i Sentralstyret må kandidaten være
ordinært medlem gjennom hele valgperioden for vervet, med unntak av
kandidater som stiller til et verv som har en valgperiode som slutter det året
kandidaten fyller 26 år.
Sak lukket
6/5
10:23
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Sak 5/17 3) Presisering av muligheten til å stille til verv i lokallag

3a

Endringsforslag

Forslagsstiller

Sentralstyret

Gjeldende
vedtekt

Fellesvedtektenes § 7, tredje avsnitt:
Lokallagets medlemmer som har betalt kontingenten
nåværende eller forgående år har stemmerett. Disse har
mulighet til å stille til verv, og bli valgt til landsmøtedelegat.
Støttemedlemmer kan stille til lokallagets valgkomité

Forslag

Fellesvedtektenes § 7, tredje avsnitt endres til (endringer i
blått):
Lokallagets ordinære medlemmer som har betalt kontingenten
nåværende eller forgående år har stemmerett. Disse har
mulighet til å stille til verv, og bli valgt til landsmøtedelegat.
For å kunne stille til verv i lokallaget må kandidaten være
ordinært medlem gjennom hele valgperioden for vervet, med
unntak av kandidater som stiller til et verv som har en
valgperiode som slutter det året kandidaten fyller 26 år.
Støttemedlemmer har ikke stemmerett på lokallagets
årsmøte.
Støttemedlemmer kan stille til lokallagets valgkomité.

Realitet

Medlemmer kan stille til valg i lokallaget selv om valgperioden
strekker seg inn i året de fyller 26 år. Støttemedlemmer kan
fortsatt stille til lokallagets valgkomité, det står et annet sted i
vedtektene selv om det strykes fra dette avsnittet.

Begrunnelse fra
forslagsstiller

Det bør komme tydelig fram av vedtektene hvorvidt
medlemmer på 25 år har mulighet til å stille til lokale
tillitsverv.
Alle ordinære medlemmer bør ha mulighet til å stille til valg,
også dersom valgperioden strekker seg inn i det året de fyller
26 år.

Sentralstyrets
innstilling

for

3b

Endringsforslag

Strider mot:
forslag 3b
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Forslagsstiller

Sentralstyret

Gjeldende
vedtekt

Fellesvedtektenes § 7, tredje avsnitt:
Lokallagets medlemmer som har betalt kontingenten
nåværende eller forgående år har stemmerett. Disse har
mulighet til å stille til verv, og bli valgt til landsmøtedelegat.
Støttemedlemmer kan stille til lokallagets valgkomité.

Forslag

Fellesvedtektenes § 7, tredje avsnitt endres til (endringer i
blått):
Lokallagets ordinære medlemmer som har betalt kontingenten
nåværende eller forgående år har stemmerett. Disse har
mulighet til å stille til verv, og bli valgt til landsmøtedelegat.
For å kunne stille til verv i lokallagsstyret må kandidaten være
ordinært medlem gjennom hele valgperioden.
Støttemedlemmer har ikke stemmerett på lokallagets
årsmøte.
Støttemedlemmer kan stille til lokallagets valgkomité.

Realitet

Medlemmer som fyller 26 året etter årsmøtet vil ikke kunne
stille til valg i lokallaget. Støttemedlemmer kan fortsatt stille
til lokallagets valgkomité, det står et annet sted i vedtektene
selv om det strykes fra dette avsnittet.

Begrunnelse fra
forslagsstiller

Det bør komme tydelig fram av vedtektene hvorvidt
medlemmer på 25 år har mulighet til å stille til lokale
tillitsverv.
Forslaget bør ses i sammenheng med forslag 2 b. Samme
regler bør gjelde for tillitsverv på båre nasjonalt og lokalt
plan.

Sentralstyrets
innstilling

mot

Strider mot:
forslag 3a

Sak åpnet
6/5
10:36
Debattanter
101 Kristoffer Stokkeland
TF
29
Lyka Camilla Solhaug
101 Kristoffer Stokkeland
29
Lyka Camilla Solhaug
101 Kristoffer Stokkeland
37
Leo Moe
110 Fredrik Hagen
39

29

3
113

11
TF

3
Henrik Sønstebø
Lyka Camilla Solhaug
105 Haakon Gunleiksrd
107 Tord-Viljar Miranda Husebø
29
Lyka Camilla Solhaug
Henrik Sønstebø
108 Andrine Løvvold Kristoffersen
Sina Inngjerdingen
3
Henrik Sønstebø
7
Ragnhild Johnsrud
113 Sina Inngjerdingen
Eirik Hatlem Dølemo
14
Sandra Sauge
114 Espen Urkegjerde

Votering
Forslag 3a opprettholdes av sentralstyret og vedtas.
Forslag 3b opprettholdes ikke.
Vedtak
Fellesvedtektenes § 7, tredje avsnitt endres til:
Lokallagets ordinære medlemmer som har betalt kontingenten nåværende eller
forgående år har stemmerett. Disse har mulighet til å stille til verv, og bli valgt til
landsmøtedelegat.
For å kunne stille til verv i lokallaget må kandidaten være ordinært medlem
gjennom hele valgperioden for vervet, med unntak av kandidater som stiller til et
verv som har en valgperiode som slutter det året kandidaten fyller 26 år.
Støttemedlemmer har ikke stemmerett på lokallagets årsmøte.
Sak lukket
6/5 11:02
Sak 5/17 4) Studentlag: medlemsrettigheter og Landsmøtedelegater

4

Endringsforslag

Forslagsstiller

Sentralstyret

Gjeldende
vedtekt

4.3 Støttemedlemskap
Det er anledning til å tegne støttemedlemskap for de som ikke
er
i
medlemsalder,
oppad
begrenset
til
35
år.
Støttemedlemmer kan ikke være delegat på Landsmøtet og
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kan kun stille til verv i Kontrollkomiteen og Valgkomiteen
sentralt og valgkomité og studentlag lokalt. Medlemmer i
studentlag som er over 25 år betaler samme kontingent som
støttemedlemmer.
Forslag

Vedtektenes § 4.3 endres til (endringer i blått):
Det er anledning til å tegne støttemedlemskap for de som ikke
er
i
medlemsalder,
oppad
begrenset
til
35
år.
Støttemedlemmer kan ikke være delegat på Landsmøtet og
kan kun stille til verv i Kontrollkomiteen og Valgkomiteen
sentralt og valgkomité og studentlag lokalt.
Medlemmer i studentlag som er over 25 år er å regne for
støttemedlemmer
betaler
samme
kontingent
som
støttemedlemmer.
Støttemedlemmer
som
har
betalt
kontingenten nåværende eller foregående år har stemmerett
på studentlagets årsmøte. I studentlag kan støttemedlemmer
stille til lokale verv og bli valgt til landsmøtedelegat.

Realitet

Unntak fra regelen om at støttemedlemmer ikke kan være
delegater på Landsmøtet. Dersom du er støttemedlem i et
studentlag kan du bli valgt til landsmøtedelegat og alle lokale
verv.

Begrunnelse fra
forslagsstiller

Studentlagene bør få mulighet til å velge fritt blant sine
medlemmer når de skal velge hvem de vil skal være deres
delegater til Landsmøtet.

Sentralstyrets
innstilling

for

Sak åpnet
6/5 11:04
Votering
Endringen vedtas
Vedtak
Vedtektenes § 4.3 endres til:
Det er anledning til å tegne støttemedlemskap for de som ikke er i
medlemsalder, oppad begrenset til 35 år. Støttemedlemmer kan ikke være
delegat på Landsmøtet og kan kun stille til verv i Kontrollkomiteen og
Valgkomiteen sentralt og valgkomité og studentlag lokalt.
Medlemmer i studentlag som er over 25 år er å regne for støttemedlemmer.
Støttemedlemmer som har betalt kontingenten nåværende eller foregående år
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har stemmerett på studentlagets årsmøte. I studentlag kan støttemedlemmer
stille til lokale verv og bli valgt til landsmøtedelegat.
Sak lukket
6/5
11:06
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Sak 5/17 5) Påmelding og innkalling til Landsmøtet

5a

Endringsforslag

Forslagsstiller

Sentralstyret

Gjeldende
vedtekt

5.1 Generelt
Landsmøtet er organisasjonens øverste organ og
gjennomføres hvert år. Landsmøtet vedtar selv sin
forretningsorden. Et Landsmøte må bestå av minst 2/3 av
påmeldte delegater for å regnes som gyldig. Avmelding til
Landsmøtet må skje minst en uke i forkant. Landsmøtet
holdes innen 1.juni. Forslag som ønskes behandlet, inkludert
vedtektsendringer, skal være Sentralstyret i hende innen
utgangen av februar

Forslag

Vedtektenes § 5.1 endres til (endringer i blått):
Landsmøtet
er
organisasjonens
øverste
organ
og
gjennomføres hvert år. Landsmøtet vedtar selv sin
forretningsorden. Et Landsmøte må bestå av minst 2/3 av
påmeldte delegater for å regnes som gyldig. Påmelding til
skjer senest 7.mars. Avmelding til Landsmøtet må skje minst
en uke i forkant. Landsmøtet holdes innen 1.juni. Forslag som
ønskes behandlet, inkludert vedtektsendringer, skal være
Sentralstyret i hende innen 7.mars utgangen av februar.

Realitet

Lokallagene får litt mer tid på seg fra siste mulige
årsmøtedato
til
frist
for
påmelding
for
valgte
landsmøtedelegater. Lokallagene har også mulighet til å
diskutere landsmøtesaker på årsmøtet og deretter melde opp
saker og fremme vedtektsendringsforslag innen fristen.

Begrunnelse fra
forslagsstiller

De ulike fristene i forbindelse med et Landsmøte må alle inn i
vedtektene og være innbyrdes konsistente. Lokallagene må
ha anledning til å avholde årsmøte, velge landsmøtedelegater
og melde inn forslag før angjeldende frister. Arbeidsutvalget
må deretter ha tilstrekkelig med tid til å saksbehandle
innkomne forslag før de sender ut sakspapirene til delegatene
senest 3 uker før landsmøtet.

Sentralstyrets
innstilling

for
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5b

Endringsforslag

Forslagsstiller

Sentralstyret

Gjeldende
vedtekt

5.3 Innkalling og saker
Midlertidig innkalling skal være sendt 10 uker før Landsmøtet.
Innkalling med sakspapirer skal være sendt 3 uker før
Landsmøtet.

Forslag

Vedtektenes § 5.3 endres til (endringer i blått):
Midlertidig innkalling med saksliste skal være sendt ut gjøres
kjent for alle medlemmer innen utgangen av januar 10 uker
før Landsmøtet. Innkalling med sakspapirer skal være sendt
til alle påmeldte 3 uker før Landsmøtet.

Realitet

Presiserer hvem som skal få innkallingen og sakspapirene.
Innkallingen skal gjøres kjent tidligere.

Begrunnelse fra
forslagsstiller
Sentralstyrets
innstilling

for

Andre forslag
Nr: 9

Sak: 5/17 5a

Delegat: 1

Navn:Arnlaug
Høgås
Skjæveland

Linje:

Forslag: Kontrollkomiteen får adgang til å endre grammatisk feil i forslaget
Kommentar:

Sak åpnet
6/5
11:06
Debattanter
107 Tord-Viljar Miranda Husebø
101 Kristoffer Stokkeland
1
Arnlaug Høgås Skjæveland
Votering
Forslag 5a vedtas.
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Type:
Tilleggsforslag

Forslag 5b vedtas.
Forslag 9 vedtas.
Vedtak
Vedtektenes § 5.1 endres til:
Landsmøtet er organisasjonens øverste organ og gjennomføres hvert år.
Landsmøtet vedtar selv sin forretningsorden. Et Landsmøte må bestå av minst
2/3 av påmeldte delegater for å regnes som gyldig. Påmelding til skjer senest
7.mars. Avmelding til Landsmøtet må skje minst en uke i forkant. Landsmøtet
holdes innen 1.juni. Forslag som ønskes behandlet, inkludert vedtektsendringer,
skal være Sentralstyret i hende innen 7.mars.
Vedtektenes § 5.3 endres til:
Midlertidig innkalling med saksliste skal gjøres kjent for alle medlemmer innen
utgangen av januar. Innkalling med sakspapirer skal være sendt til alle påmeldte
3 uker før Landsmøtet.
Sak lukket
6/5 11:11
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Sak 5/17 7) Presisering av valgordning for valg til Sentralstyret

6

Endringsforslag

Forslagsstiller

Sentralstyret

Gjeldende
vedtekt

6.1 Sammensetning
Sentralstyret består av 13 medlemmer. Det skal avholdes
direktevalg på leder, nestleder og økonomileder. Øvrige
sentralstyremedlemmer og varaer velges samlet.

Forslag

Vedtektenes § 6.1 endres til (endringer i blått):
Sentralstyret består av 13 medlemmer. Det skal avholdes
direkte valg på leder, nestleder og økonomileder. Øvrige
sentralstyremedlemmer og varaer velges samlet. Deretter
velges sentralstyremedlemmer for toårige verv samlet, til
slutt velges sentralstyremedlemmer for ettårige verv samlet.

Realitet

Vedtektene oppdateres i tråd med sedvane for gjennomføring
av valg.

Begrunnelse fra
forslagsstiller

Vedtektene sier i dag at leder, økonomileder og nestleder
velges ved personvalg mens øvrige styremedlemmer velges
under ett. Det ville vært svært upraktisk å gjøre det, ettersom
man har sentralstyremedlemmer som stiller til valg for ulike
valgperioder (1 eller 2 år). Det har allerede blitt gjort
vedtektsendringer som fjerner vara fra sentralstyret.

Sentralstyrets
innstilling

for

Sak åpnet
6/5 11:14
Debattanter
104 Inger Grünbeck
Votering
Forslag 6: Vedtatt
Vedtak
Vedtektenes § 6.1 endres til:
Sentralstyret består av 13 medlemmer. Det skal avholdes direkte valg på leder,
nestleder og økonomileder. Deretter velges sentralstyremedlemmer for toårige
verv samlet, til slutt velges sentralstyremedlemmer for ettårige verv samlet.
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Sak lukket
6/5
11:15
Sak 5/17 8) Kontrollkomiteens beslutninger

7

Endringsforslag

Forslagsstiller

Sentralstyret

Gjeldende
vedtekt

7. Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen er beslutningsdyktig i fellesskap, bortsett fra
når ett av medlemmene er erklært inhabil.

Forslag

Vedtektenes § 7, fjerde avsnitt endres til (endringer i blått):
Kontrollkomiteen er beslutningsdyktig i fellesskap når tre
medlemmer er tilstede, også dersom en av de møtende er
varamedlem. bortsett fra når ett av medlemmene er erklært
inhabil. Komiteen er beslutningsdyktig som to medlemmer
dersom en av de møtende er erklært inhabil. Vedtak fattet i
kontrollkomiteen må være enstemmige.

Realitet

Vedtektene
oppdateres
og
presiseres
i
tråd
med
Kontrollkomiteens forståelse av egen vedtaksdyktighet og
vedtakspraksis.

Begrunnelse fra
forslagsstiller

Kontrollkomiteen har gjort en tolkning av de gjeldende
vedtektene som sier at: komiteen er beslutningsdyktig når tre
medlemmer er tilstede, uavhengig om det er faste eller vara.
Komiteen er også beslutningsdyktige som to medlemmer
dersom en av de møtende medlemmene er erklært inhabil.
Komiteen mener videre at vedtektene er uklare på hvordan
vedtak fattes i egen komité, og at dette kan løses ved at
vedtak skal fattes ved enstemmighet generelt, også når alle 3
er tilstede og habile.

Sentralstyrets
innstilling

for

Sak åpnet
6/5
11:15
Debattanter
104 Inger Grünbeck
Votering
Forslag 7: Vedtatt
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Vedtak
Vedtektenes § 7, fjerde avsnitt endres til:
Kontrollkomiteen er beslutningsdyktig når tre medlemmer er tilstede, også
dersom en av de møtende er varamedlem. Komiteen er beslutningsdyktig som to
medlemmer dersom en av de møtende er erklært inhabil. Vedtak fattet i
kontrollkomiteen må være enstemmige.
Sak lukket
6/5
11:17
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Sak 5/17 9) Vedtak i Sentralstyret

8

Endringsforslag

Forslagsstiller

Sentralstyret

Gjeldende
vedtekt

Vedtektenes § 6.3, andre avsnitt
Sentralstyret innstiller i saker til Landsmøtet der annet ikke er
spesifisert. Sentralstyret skal offentligjøre referat fra
sentralstyremøtene, med unntak av konfidensielle saker.
Minst 7 sentralstyremedlemmer må være tilstede for å åpne
et sentralstyremøte.

Forslag

Vedtektenes § 6.3, andre avsnitt endres til (endringer i blått):
Sentralstyret innstiller i saker til Landsmøtet der annet ikke er
spesifisert. Sentralstyret skal offentligjøre referat fra
sentralstyremøtene, med unntak av konfidensielle saker.
Minst
7
sentralstyremedlemmer
halvparten
av
sentralstyremedlemmene må være tilstede for å fatte et
vedtak i sentralstyret å åpne et sentralstyremøte.

Realitet

Kravet endres fra et konkret tall til tilsvarende andel av
sentralstyremedlemmene og det stilles krav om at like mange
må være tilstede når vedtak fattes, ikke bare når møtet
åpnes.

Begrunnelse fra
forslagsstiller

Vedtektene sier at det skal være 13 medlemmer i
sentralstyret. Det er imidlertid ikke uvanlig at ett eller flere
medlemmer av styret trekker seg i løpet av sin valgperiode.

Sentralstyrets
innstilling

for

Sak åpnet
6/5 11:17
Debattanter
108 Andrine Løvvold Kristoffersen
29
Lyka Camilla Solhaug
3
Henrik Sønstebø
17
Live Johanna Øverhaug
102 Øistein Lysne
3
Henrik Sønstebø
106 Didrik Solhaug
1
Arnlaug Høgås Skjæveland
29
Lyka Camilla Solhaug
1
Arnlaug Høgås Skjæveland
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Votering
Forslag 8 vedtas.
Vedtak
Vedtektenes § 6.3, andre avsnitt endres til:
Sentralstyret innstiller i saker til Landsmøtet der annet ikke er spesifisert.
Sentralstyret skal offentligjøre referat fra sentralstyremøtene, med unntak av
konfidensielle saker. Minst halvparten av sentralstyremedlemmene må være
tilstede for å fatte et vedtak i sentralstyret å åpne et sentralstyremøte.
Sak lukket
6/5
11:26
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Sak 6/17 Uttalelser
Vedtakssak
Saksfører: Øistein Lysne
Status
Uttalelser er Landsmøtets måte å ta standpunkt på, og sette fokus på relevant
poltikk. Dette kan være dagsaktuelle saker, eller saker det er naturlig at
Humanistisk Ungdom tar standpunkt i. Sakene landsmøtet uttaler seg om bør
være saker det ønskes at organisasjonen som helhet skal fronte utad, og bør
derfor til en viss grad samsvare med politiske interesseområder organisasjonen
jobber med, eller skal jobbe med. Av den grunn kan uttalelser ikke gå imot
allerede vedtatt politikk.
Vurdering
Sentralstyret har denne perioden innstilt på tre uttalelser. Disse handler om
varsleres rettigheter, finansiering av livssyn og kritisk tenkning. Både
finansiering av livssyn og kritisk tenkning er dagsaktuelle saker for Humanistisk
Ungdom, og det vil være naturlig at landsmøtet tar stilling i disse sakene.
Varsleres rettigheter er en sak som alltid vil være aktuell for organisasjoner som
legger menneskerettigheter og demokrati til grunn.
De innstilte uttalelsene vil bli lagt frem under Landsmøtet.
Sentralstyrets innstilling
Sentralstyret innstiller på at landsmøtet vedtar uttalelsene slik de foreligger.
Sak åpnet
6/5
11:38
Forslag til saken Uttalelse:
Nr: 12

Sak: 6/17 -

Delegat: 1

Navn:
Arnlaug
Høgås
Skjæveland

Linje:

Type:
Tilleggsforslag

Forslag: Sentralstyret får mulighet til å gjøre redaksjonelle endringer på uttalelsene.
Kommentar:
Debattanter:
TF
106 Didrik Solhaug
37
Leo Moe
Votering:
Forslag 12 vedtas.
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Vedtak:
Sentralstyret får mulighet til å gjøre redaksjonelle endringer på uttalelsene.
Uttalelse 1
Sak åpnet
6/5 13:33
Sentralstyrets innstilling:

Krever likebehandling av alle tros- og livssynssamfunn
Humanistisk Ungdom krever at ny lov stiller krav til tros- og
livssynssamfunn, og legger likebehandlingsprinsippet til grunn.
Regjeringen skal utforme en helhetlig politikk og en ny felles lov for alle tros- og
livssynssamfunn. Denne loven vil omfatte lovgivning og finansieringsordninger
for tros- og livssynsamfunn. For at tros- og livssynssamfunn skal ha krav på
økonomisk støtte fra staten, må støtten baseres på medlemstall og at
medlemmene aktivt har meldt seg inn i tros- eller livssynssamfunnet. Derfor må
også ungdom som fyller 15 år og dermed er livssynsmyndige bli informert om
sitt medlemskap og gi samtykke til fortsatt medlemskap.
I tillegg til aktivt medlemskap må det også stilles krav til at tros- og
livssynssamfunn som ønsker statlig støtte må være demokratisk oppbygd. Trosog livssynssamfunn som aktivt diskriminerer sine medlemmer bør ikke få
økonomisk støtte fra staten. Alle medlemmer skal ha reelle muligheter til å stille
til og besitte verv i alle organisasjonsledd, uavhengig av etnisitet, kjønn, seksuell
legning o.l. For å være støtteberettiget burde tros- og livssynsamfunn ha minst
100 medlemmer og tilstedeværelse i 3 fylker.
Staten må likebehandle alle tros- og livssynssamfunn, og avslutte
særbehandlingen av Den norske kirke. Finansieringsordningen må speile
likebehandlingsprinsippet i Grunnlovens § 16. Dagens tilskuddsordning må
endres til en modell hvor Stortinget fastsetter et felles beløp per medlem som vil
være gjeldende for alle tros- og livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke.
Støtten for de som ikke er medlem noen steder burde gå til frivillighet i barneog ungdomsorganisasjoner.
I dag mottar tros- og livssynssamfunn tilskudd fra både stat og kommune. Hver
kommune må gjøre enkeltvedtak for å gi støtte til hvert tros- eller
livssynssamfunn. Ordningen er byråkratisk og årlig fattes det 21 000
enkeltvedtak i kommunene for å gi støtte. Humanistisk Ungdom mener at staten
må sikre likebehandling ved å overta ansvaret for hele den offentlige
finansieringen av tros- og livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke.
Humanistisk Ungdom krever at:
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●
Alle over 15 år må aktivt samtykke for videre medlemskap i tros- og
livssynssamfunn.
●
Medlemmer har mulighet til deltagelse i alle organisasjonsledd i
tros- og livssynssamfunn.
●
Likebehandlingsprinsippet må ligge til grunn for all støtte av tros- og
livssynssamfunn
●
Statlig støtte baseres på et beløp per medlem som bestemmes av
Stortinget.
●
Staten tar over ansvaret for den offentlige finansieringen av tros- og
livssynssamfunn.
Forslag

Nr: 6

Sak: 6/17 Uttalelse 1

Delegat: 17

Navn: Live
Johanna
Øverhaug

Linje: Første
avsnitt, linje 4.

Type:
Endringsforsla
g

Forslag: Endre leddsetningen etter komma til: “mener Humanistisk Ungdom at støtte
må…”
Kommentar:Slik det står nå virker det som dette er gjeldende praksis, ikke noe HU mener

Nr: 7

Sak: 6/17 Uttalelse 1

Delegat: 17

Navn: Live

Linje: Avsnitt

Type:

Johanna
Øverhaug

2, siste
setning.

Endringsforlsa
g

Forslag: Endre fra “3” til “tre”. Redaksjonelt.
Kommentar: Redaksjonelt

Nr: 8

Sak: Sak:
6/17 Uttalelse 1

Delegat: 17

Navn: Live

Linje: Siste

Type:

Johanna
Øverhaug

avsnitt,
kulepunkt 2

Endringsforls
ag

Navn: Henrik
Sønstebø

Linje: 12

Type:
Endringsforsla
g

Forslag: Endre “har” til “må ha”.
Kommentar: Tydeliggjør at dette er et krav

Nr: 10

Sak: 6/17 Uttalelse 1

Delegat: 3

Forslag: “Tros og livssynssamfunn som aktivt diskriminerer sine medlemmer bør ikke få økonomisk
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støtte fra staten” endres til “...skal ikke få økonomisk støtte fra staten”
Kommentar:

Nr: 11

Sak:
6/17 Uttalelse 1

Delegat:
37

Navn:
Leo Moe

Linje:
Paragraf 2,
linje 6 (avsnitt
1)

Type:
Endringsforsla
g/
redaksjonelt

Forslag: Slett ordet “også” og bytt ut “og dermed” med “altså”, samt legge til “,” (komma) etter
“livssynsmyndige”
Kommentar:

Nr: 14

Sak:
6/17 Uttalelse 1

Delegat:
3

Navn:
Henrik
Sønstebø

Linje: Siste
punkt

Type:
Endringsforsla
g

Forslag: Punktet “Staten tar over ansvaret…” endres til “Kulturdepartementet tar over ansvaret…”
Kommentar:

Debattanter
SF
105 Haakon Gunleiksrud
3
Henrik Sønstebø
102 Øistein Lysne
3
Henrik Sønstebø
37
Leo Moe
Forslagene oversendes redaksjonskomiteen for behandling.
Sak lukket for debatt
6/5 kl. 13:44
Sak åpnet for votering
7/7 12:44
Redaksjonskomiteens innstilling

Krever likebehandling av alle tros- og livssynssamfunn
Humanistisk Ungdom krever at ny lov stiller krav til tros- og
livssynssamfunn, og legger likebehandlingsprinsippet til grunn.
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Regjeringen skal utforme en helhetlig politikk og en ny felles lov for alle tros- og
livssynssamfunn. Denne loven vil omfatte lovgivning og finansieringsordninger
for tros- og livssynsamfunn. For at tros- og livssynssamfunn skal ha krav på
økonomisk støtte fra staten, må støtten baseres på medlemstall og at
medlemmene aktivt har meldt seg inn i tros- eller livssynssamfunnet. Derfor må
også ungdom som fyller 15 år og dermed er livssynsmyndige bli informert om
sitt medlemskap og gi samtykke til fortsatt medlemskap.
I tillegg til aktivt medlemskap må det også stilles krav til at tros- og
livssynssamfunn som ønsker statlig støtte må være demokratisk oppbygd. Trosog livssynssamfunn som aktivt diskriminerer sine medlemmer bør ikke få
økonomisk støtte fra staten. Alle medlemmer skal ha reelle muligheter til å stille
til og besitte verv i alle organisasjonsledd, uavhengig av etnisitet, kjønn, seksuell
legning o.l. For å være støtteberettiget burde tros- og livssynsamfunn ha minst
100 medlemmer og tilstedeværelse i 3 fylker.
Staten må likebehandle alle tros- og livssynssamfunn, og avslutte
særbehandlingen av Den norske kirke. Finansieringsordningen må speile
likebehandlingsprinsippet i Grunnlovens § 16. Dagens tilskuddsordning må
endres til en modell hvor Stortinget fastsetter et felles beløp per medlem som vil
være gjeldende for alle tros- og livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke.
Støtten for de som ikke er medlem noen steder burde gå til frivillighet i barneog ungdomsorganisasjoner.
I dag mottar tros- og livssynssamfunn tilskudd fra både stat og kommune. Hver
kommune må gjøre enkeltvedtak for å gi støtte til hvert tros- eller
livssynssamfunn. Ordningen er byråkratisk og årlig fattes det 21 000
enkeltvedtak i kommunene for å gi støtte. Humanistisk Ungdom mener at staten
må sikre likebehandling ved å overta ansvaret for hele den offentlige
finansieringen av tros- og livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke.
Humanistisk Ungdom krever at:
●
Alle over 15 år må aktivt samtykke for videre medlemskap i tros- og
livssynssamfunn.
●
Medlemmer har mulighet til deltagelse i alle organisasjonsledd i
tros- og livssynssamfunn.
●
Likebehandlingsprinsippet må ligge til grunn for all støtte av tros- og
livssynssamfunn
●
Statlig støtte baseres på et beløp per medlem som bestemmes av
Stortinget.
●
Staten tar over ansvaret for den offentlige finansieringen av tros- og
livssynssamfunn.
Votering
Forslag 11 opprettholdes ikke.
Forslag 14 opprettholdes, men vedtas ikke.
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Redaksjonskomiteens innstilling vedtas.
Vedtak

Krever likebehandling av alle tros- og livssynssamfunn
Humanistisk Ungdom krever at ny lov stiller krav til tros- og
livssynssamfunn, og legger likebehandlingsprinsippet til grunn.
Regjeringen skal utforme en helhetlig politikk og en ny felles lov for alle tros- og
livssynssamfunn. Denne loven vil omfatte lovgivning og finansieringsordninger
for tros- og livssynsamfunn. For at tros- og livssynssamfunn skal ha krav på
økonomisk støtte fra staten, må støtten baseres på medlemstall og at
medlemmene aktivt har meldt seg inn i tros- eller livssynssamfunnet. Derfor må
også ungdom som fyller 15 år og dermed er livssynsmyndige bli informert om
sitt medlemskap og gi samtykke til fortsatt medlemskap.
I tillegg til aktivt medlemskap må det også stilles krav til at tros- og
livssynssamfunn som ønsker statlig støtte må være demokratisk oppbygd. Trosog livssynssamfunn som aktivt diskriminerer sine medlemmer bør ikke få
økonomisk støtte fra staten. Alle medlemmer skal ha reelle muligheter til å stille
til og besitte verv i alle organisasjonsledd, uavhengig av etnisitet, kjønn, seksuell
legning o.l. For å være støtteberettiget burde tros- og livssynsamfunn ha minst
100 medlemmer og tilstedeværelse i 3 fylker.
Staten må likebehandle alle tros- og livssynssamfunn, og avslutte
særbehandlingen av Den norske kirke. Finansieringsordningen må speile
likebehandlingsprinsippet i Grunnlovens § 16. Dagens tilskuddsordning må
endres til en modell hvor Stortinget fastsetter et felles beløp per medlem som vil
være gjeldende for alle tros- og livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke.
Støtten for de som ikke er medlem noen steder burde gå til frivillighet i barneog ungdomsorganisasjoner.
I dag mottar tros- og livssynssamfunn tilskudd fra både stat og kommune. Hver
kommune må gjøre enkeltvedtak for å gi støtte til hvert tros- eller
livssynssamfunn. Ordningen er byråkratisk og årlig fattes det 21 000
enkeltvedtak i kommunene for å gi støtte. Humanistisk Ungdom mener at staten
må sikre likebehandling ved å overta ansvaret for hele den offentlige
finansieringen av tros- og livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke.
Humanistisk Ungdom krever at:
●
Alle over 15 år må aktivt samtykke for videre medlemskap i tros- og
livssynssamfunn.
●
Medlemmer har mulighet til deltagelse i alle organisasjonsledd i
tros- og livssynssamfunn.
●
Likebehandlingsprinsippet må ligge til grunn for all støtte av tros- og
livssynssamfunn
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●
Statlig støtte baseres på et beløp per medlem som bestemmes av
Stortinget.
●
Staten tar over ansvaret for den offentlige finansieringen av tros- og
livssynssamfunn.
Sak lukket
7/5 12:53
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Uttalelse 2
Sentralstyrets innstilling:

Stopp forfølgelsen av varslere
Humanistisk Ungdom krever at varsleres rettigheter blir ivaretatt, både i
nasjonal og internasjonal sammenheng. Å beskytte varslere mot
straffeforfølgelse er en grunnleggende nødvendighet i et moderne
demokrati. Likevel ser vi alt for sjeldent at dette faktisk skjer i den
virkelige verden.
En «varsler» er en person som varsler om kritikkverdige eller ulovlige forhold i
privat eller offentlig sektor. I nyere tid har Edward Snowden blitt det mest kjente
eksempelet på en varsler, etter at han lekket hemmelig informasjon om
amerikanske myndigheters overvåkningskapasitet til offentligheten. Han blir
fremdeles forfulgt etter å ha flyktet fra landet. Selv om forholdene Snowden
varslet om brøt med internasjonale lover og menneskerettigheter, ønsker
amerikanske myndigheter likevel å straffe ham som en landsforræder. Denne
behandlingen er han ikke alene om. Sergei Magnitsky døde etter ha sittet et år i
varetektsfengsel hos russisk politi, som også var de han hadde varslet om.
Humanistisk Ungdom krever at varslere i møte med rettsvesenet blir behandlet i
tråd med menneskerettighetene og etter universale rettsstatsprinsipper.
Det internasjonale samfunnet har blitt enige om å beskytte varslere. Både FN,
Europarådet, EU og OECD har gitt føringer til sine medlemsland om å beskytte
varslere og tilrettelegge juridisk for dette. Samtidig blir varslere fortsatt utsatt
for grov urett. Varsleres rettigheter blir tilsynelatende tatt på alvor helt til det
skjer i statens egen hage. Da ser vi ofte at alt som tidligere er sagt og bestemt
overses. Denne prinsippløsheten er svært hemmende for det internasjonale
samfunnet, og gjør situasjonen for varslere både uforutsigbar og livsfarlig.
Humanistisk Ungdom mener at menneskerettighetene må gjelde for alle til
enhver tid i enhver situasjon. Dette gjelder også internasjonale avtaler der
menneskerettighetene ligger til grunn. At stater velger å ikke følge sine
menneskerettslige forpliktelser for å dekke til egne eller andres ugjerninger er
uakseptabelt. Når man straffer et menneske for å belyse lovbrudd er det et
direkte angrep på rettsstaten, og et forsøk på å hemme det opplyste
demokratiet.
Humanistisk Ungdom krever at:
● Humanistisk Ungdom krever at varslere i møte med rettsvesenet blir
behandlet i tråd med menneskerettighetene og etter universale
rettsstatsprinsipper.
● Humanistisk Ungdom krever at Norge og alle andre stater ivaretar varslere
i tråd med deres internasjonale avtaler og løfter til samfunnet generelt.
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Forslag
Nr: 13

Sak: 6/17 Uttalelse 2

Delegat: 3

Navn: Henrik

Linje: 2-3

Sønstebø

Type:
Endringsforsla
g

“Å beskytte varslere mot straffeforfølgelse”
endres til “Å beskytte varsleres rettssikkerhet”
Debattanter
3
Henrik Sønstebø
102 Øistein Lysne
3
Henrik Sønstebø
105 Haakon Gunleiksrud
37
Leo Moe
SF
102 Øistein Lysne
3
Henrik Sønstebø
106 Didrik Solhaug
19
Tord Askeland
3
Henrik Sønstebø
TF
3
Henrik Sønstebø
TD
102 Øistein Lysne
1
Arnlaug Skjæveland
Votering
Forslag 13 vedtas.
Uttalelsen som helhet med den vedtatte endringen vedtas.
Vedtak
Uttalelse 2

Stopp forfølgelsen av varslere
Humanistisk Ungdom krever at varsleres rettigheter blir ivaretatt, både i
nasjonal og internasjonal sammenheng. Å beskytte varsleres
rettssikkerhet er en grunnleggende nødvendighet i et moderne
demokrati. Likevel ser vi alt for sjeldent at dette faktisk skjer i den
virkelige verden.
En «varsler» er en person som varsler om kritikkverdige eller ulovlige forhold i
privat eller offentlig sektor. I nyere tid har Edward Snowden blitt det mest kjente
eksempelet på en varsler, etter at han lekket hemmelig informasjon om
amerikanske myndigheters overvåkningskapasitet til offentligheten. Han blir
fremdeles forfulgt etter å ha flyktet fra landet. Selv om forholdene Snowden
varslet om brøt med internasjonale lover og menneskerettigheter, ønsker
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amerikanske myndigheter likevel å straffe ham som en landsforræder. Denne
behandlingen er han ikke alene om. Sergei Magnitsky døde etter ha sittet et år i
varetektsfengsel hos russisk politi, som også var de han hadde varslet om.
Humanistisk Ungdom krever at varslere i møte med rettsvesenet blir behandlet i
tråd med menneskerettighetene og etter universale rettsstatsprinsipper.
Det internasjonale samfunnet har blitt enige om å beskytte varslere. Både FN,
Europarådet, EU og OECD har gitt føringer til sine medlemsland om å beskytte
varslere og tilrettelegge juridisk for dette. Samtidig blir varslere fortsatt utsatt
for grov urett. Varsleres rettigheter blir tilsynelatende tatt på alvor helt til det
skjer i statens egen hage. Da ser vi ofte at alt som tidligere er sagt og bestemt
overses. Denne prinsippløsheten er svært hemmende for det internasjonale
samfunnet, og gjør situasjonen for varslere både uforutsigbar og livsfarlig.
Humanistisk Ungdom mener at menneskerettighetene må gjelde for alle til
enhver tid i enhver situasjon. Dette gjelder også internasjonale avtaler der
menneskerettighetene ligger til grunn. At stater velger å ikke følge sine
menneskerettslige forpliktelser for å dekke til egne eller andres ugjerninger er
uakseptabelt. Når man straffer et menneske for å belyse lovbrudd er det et
direkte angrep på rettsstaten, og et forsøk på å hemme det opplyste
demokratiet.
Humanistisk Ungdom krever at:
● Humanistisk Ungdom krever at varslere i møte med rettsvesenet blir
behandlet i tråd med menneskerettighetene og etter universale
rettsstatsprinsipper.
● Humanistisk Ungdom krever at Norge og alle andre stater ivaretar varslere
i tråd med deres internasjonale avtaler og løfter til samfunnet generelt.
Sak lukket
6/5 12:10
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Uttalelse 3
Sak åpnet
6/5 13:45
Sentralstyrets innstilling:

Kritisk tenkning er mer enn å vurdere kilder

I en tid hvor all tenkelig og utenkelig informasjon florerer på internett
og tilgangen til informasjonen er nærmest uendelig, er det svært viktig
at skolene klarer å utdanne ungdom til kritiske tenkere.
Kritisk tenkning blir stadig et viktigere emne i det moderne samfunnet. Vi lever i
en verden der informasjon ikke bare blir mer tilgjengelig, men også til tider blir
kastet etter oss. I et virvar av påstander er det lett å stole på feil påstand fra feil
person. Derfor trenger vi i større grad enn noen gang å være gode til å kritisk
vurdere informasjon og dens pålitelighet.
Selv om emnet kritisk tenkning er hyppig nevnt i de fleste av dagens læreplaner,
burde kritisk tenkning spille en enda større rolle på mange områder i skolen. Men
alt for ofte blir kritisk tenkning redusert til kildekritikk og formaninger om ikke å
tro på alt man leser på internett. Dette er en alt for snever forståelse av kritisk
tenkning, og vil i mange fag utelate svært viktige elementer.
Kritisk tenking omhandler alt som skal til for å vurdere hvorvidt man stoler på
informasjon eller ikke. Dette kan være å oppsøke forskjellige synspunkter,
vurdere om du stoler på kilden og ikke minst vurdere om du selv har fordommer
overfor informasjonen. Det er viktig at ungdom klarer å være kritiske til alle
typer påstander, ikke bare om Wikipedia er til å stole på. Kritisk tenkning er like
viktig når det gjelder kroppspress i gymtimene som det er i naturfagsrapporter.
Humanistisk Ungdom mener at:
● Skolen må bli flinkere til å la elever anvende kritisk tenkning i alle fag.
● Skolen skal ha som en av sine viktigste oppgaver å utdanne kritisk
tenkende ungdom.
● Kritisk tenkning bør belyses som en av informasjonsalderens viktigste
egenskaper.

Debattanter
SF
106 Didrik Solhaug
Votering
Uttalelsen som helhet vedtas.
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Vedtak

Kritisk tenkning er mer enn å vurdere kilder

I en tid hvor all tenkelig og utenkelig informasjon florerer på internett
og tilgangen til informasjonen er nærmest uendelig, er det svært viktig
at skolene klarer å utdanne ungdom til kritiske tenkere.
Kritisk tenkning blir stadig et viktigere emne i det moderne samfunnet. Vi lever i
en verden der informasjon ikke bare blir mer tilgjengelig, men også til tider blir
kastet etter oss. I et virvar av påstander er det lett å stole på feil påstand fra feil
person. Derfor trenger vi i større grad enn noen gang å være gode til å kritisk
vurdere informasjon og dens pålitelighet.
Selv om emnet kritisk tenkning er hyppig nevnt i de fleste av dagens læreplaner,
burde kritisk tenkning spille en enda større rolle på mange områder i skolen. Men
alt for ofte blir kritisk tenkning redusert til kildekritikk og formaninger om ikke å
tro på alt man leser på internett. Dette er en alt for snever forståelse av kritisk
tenkning, og vil i mange fag utelate svært viktige elementer.
Kritisk tenking omhandler alt som skal til for å vurdere hvorvidt man stoler på
informasjon eller ikke. Dette kan være å oppsøke forskjellige synspunkter,
vurdere om du stoler på kilden og ikke minst vurdere om du selv har fordommer
overfor informasjonen. Det er viktig at ungdom klarer å være kritiske til alle
typer påstander, ikke bare om Wikipedia er til å stole på. Kritisk tenkning er like
viktig når det gjelder kroppspress i gymtimene som det er i naturfagsrapporter.
Humanistisk Ungdom mener at:
● Skolen må bli flinkere til å la elever anvende kritisk tenkning i alle fag.
● Skolen skal ha som en av sine viktigste oppgaver å utdanne kritisk
tenkende ungdom.
● Kritisk tenkning bør belyses som en av informasjonsalderens viktigste
egenskaper.

Sak lukket
6/5
13:49
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Sak 7/17 Arbeidsprogram
Vedtakssak
Saksfører: Haakon Gunleiksrud
Bakgrunn
Arbeidsprogrammet er et konkret dokument som sier hva organisasjonen skal
jobbe med den enste perioden, frem til landsmøtet 2018. Humanistisk Ungdom
vedtar et arbeidsprogram hvert år, hvor lokallagenes og direktemedlemmenes
delegater kan bestemme organisasjonens prioriteringer, både lokalt og nasjonalt.
Humanistisk Ungdom vedtar et arbeidsprogram hvert år, hvor lokallagenes og
direktemedlemmenes delegater kan bestemme organisasjonens prioriteringer,
både lokalt og nasjonalt.
Arbeidsprogrammet har samme struktur som forrige år, men det er lagt fokus på
konkretisering av handlingspunktene for å gjøre dokumentet mer oversiktlig.
Programmet er delt inn i seks tematiske kapitler, hvor det finnes sammenhenger
mellom punkter på tvers av temaene. Hovedmålene er det overordnede fokuset
for hvert tema. Delmålene er forskjellige undertemaer som skal bidra til å nå
hovedmålet. Handlingspunktene under hvert enkelt delmål er de konkrete
tiltakene som skal gjøres for å nå delmålene. Rekkefølgen er ikke prioritert.
Det er et mål at handlingspunktene skal være konkrete uten å være overdrevent
detaljerte. Hensikten er at organisasjonen skal ha en klar plan for arbeidet
fremover.
Vurdering
Arbeidsprogrammet er behandler to ganger i Sentralstyret. Det har innstilt på et
program som må sees i sammenheng med budsjett for 2017. Denne
sammenhengen er grunnlaget for arbeidsprogrammets handlingsrom.
Som hovedfunksjon skal arbeidsprogrammet videreføre tidligere praksis. Som
Sentralstyret vedtok i budsjettet for 2017 er praksis for de nasjonale faglige
seminarene og organisasjonsseminaret endret. Vinterseminaret for deltagere
mellom 18 og 25 år er erstattet av et vårseminar for deltagere fra 15 til 25.
Istedenfor å arrangere et organisasjonsseminar har det foreslått at ett av de
nasjonale seminarene (vårseminaret eller høstseminaret) skal ha en
skoleringsparallell for lokale tillitsvalgte. Ellers er det mindre endringer fra
tidligere arbeidsprogrammer.
Arbeidsprogrammet er ambisiøst men er begrenset av økonomiske og
menneskelige ressurser. Det er lagt vekt på å konkretisere og realitetsfeste
handlingspunktene. Programmet skal bidra til medlemsvekst, medlemsaktiviseing
og organisasjonsbygging.
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Sentralstyrets innstilling
Landsmøtet vedtar Arbeidsprogram 2017-2018.
Vedlegg
Sentralstyrets utkast til arbeidsprogram for 2017/2018
Sak åpnet for orientering
5/5 21:13
Sak lukket for orientering
5/5 21:16
Sak gjenåpnet for diskusjon
6/5 15:54
Forslag
Nr: 27

Sak: 7/17

Delegat:

Navn:
Linje:
Type:
Victoria
370
Tilleggsforsla
Opheim
g
Forslag: Legge til nytt kulepunkt: “Ta initiativ til samarbeid med seremoniavdelingen til HumanEtisk Forbund om en forsøksordning hvor 1-2 konfirmasjonsgrupper deltar på et lokallagsarrangert,
regionalt HU-seminar som en del av konfirmasjonskurset”
20

Kommentar:

Nr: 28

Sak:7/17

Delegat: 37

Navn:
Leo Moe

Linje:
364

Type:
Tillegg

Forslag: Legge til “og andre lokale arrangementer”
Kommentar:

Forslag 28 strykes av forslagsstiller og opprettholdes ikke.
Nr:D8

Sak:
7/17

Delegat:
6

Navn:
Magnus
Christiansen

Linje:
334

Type:
Tillegg

Forslag:
Bruke aktiviteter hentet fra dokumentet “Skapende samtaler - LNU” ved gruppemøter på
sommerleir.
Kommentar: Dokumentet har et bredt mangfold av aktiviteter med mål i å skape trygghet, bli kjent
og å sette grenser.
I sommerleir 2007 ble disse aktivitetene daglig 1 time daglig før frokost. Disse ga ett veldig positivt
inntrykk på meg og jeg hadde satt stor pris på om disse ble brukt ved sommerleir 2017.
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Nr: 29

Sak:7/17

Delegat: 20

Navn:
Linje:
Type:
Victoria
330
Endring
Opheim
Forslag: Legge til delsetning “Gjennomføre et nasjonalt høstseminar i 2017 hvor minst 5 plasser er
holdt av til konfirmanter”

Sak:7/17

Delegat: 20

Kommentar:

Nr: 30

Navn:
Linje:
Type:
Victoria
331
Endring
Opheim
Forslag: Legge til delsetning “Gjennomføre et nasjonalt vårseminar i 2018 hvor minst 5 plasser er
holdt av til konfirmanter”
Kommentar:

Nr: D9

Sak:
7/17

Delegat:
3

Navn:
Henrik
Sønstebø

Linje:
310

Type:
Tillegg

Forslag:
Sentralstyret skal stille seg disponible til å hjelpe lokallag som ønsker det, å planlegge og arrangere
regionale arrangementer
Kommentar:

Nr: D10

Sak: 7/17

Delegat:37

Navn:
Linje:
Type:
Leo Moe
369
Tillegg
Forslag: Gi konfirmanter mulighet til å delta på HUs lokale og nasjonale arrangementer
Kommentar: Vi vil ikke bare slippe konfirmanter inn i nasjonale arrangementer og
konformantkvelder

Nr: D11

Sak:7/17

Delegat:109

Navn: Iver
Daaland Åse

Linje:337

Type:
Endring

Forslag: Endre “Ta opp rekrutering”, til “Ta opp rekrutering og synliggjøring”
Kommentar:

Nr: D13

Sak: 7/17

Delegat:
3

Navn:
Henrik
Sønstebø

Forslag:
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Linje:
440

Type:
Tillegg

“Etterstrebe lokale geografiske begrensninger i lokallag”
Kommentar:

Nr: D14

Sak: 7/17

Delegat:

Navn:
Linje:
Type:
Marianne B.
361
Tillegg
Eid
Forslag: Legge til "Fremme muligheten for å danne et nytt lokallag der det ikke allerede eksisterer."
På linje 361
28

Kommentar: Flere plasser er det konfirmantkurs men ikke lokallag.

Nr:D15

Sak:7/17

Delegat:
22

Navn:
Kim Andersen

Linje:
440

Type:
Tillegg

Forslag:
Satse konkret på flere lokallag i Nord-Norge
Kommentar: Salten er det eneste i nordnorge. Det som var i tromsø ble lagt ned.
Jeg mener vi bør ta kontakt med hef i områdene og finne unge heffere og konfirmanter til å stifte
lokallag

Nr: D16

Sak:7/17

Delegat: 110

Navn: Fredrik
Hagen

Linje: 339

Type: Stryk

Forslag:
stryking også kommer det en endring av 337 som vil setter dem sammen
Kommentar: Dårlig formulert

Nr: D17

Sak:7/17

Delegat: 110

Navn: Fredrik
Hagen

Linje: 337

Type: Endring

Forslag: Ta opp rekruttering og synliggjøring som tema i alle organisasjonsledd, der det er naturlig
og situasjonen passer
Kommentar: Bedre formulert, satt sammen 337 og 339

Nr: 31

Sak:7/17

Delegat: 6

Navn:
Magnus
Christiansen

Linje: 334

Type: Endring
av
tilleggsforslag

Forslag: Benytte aktiviteter fra dokumentet “Skape samtale - LNU” på nasjonale arrangementer
ved anledning.
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Kommentar:

Nr: D18

Sak: 7/17

Delegat:
3

Navn:
Henrik
Sønstebø

Linje:
358

Type:
Tillegg

Forslag:
Legge til et punkt om "Fremme relasjonsbygging på lokale og sentrale arrangementer, for at
Humanistisk Ungdom forblir en trygg arena for medlemmene sine."
Kommentar:

Debattanter
20
Victoria Johanne Opheim Galåen
113 Sina Inngjerdingen
105 Haakon Gunleiksrud
125 Fredrik Vingsnes
106 Didrik Solhaug
125 Fredrik Vingsnes
3
Henrik Sønstebø
101 Kristoffer Stokkeland
3
Henrik Sønstebø
20
Victoria Johanne Opheim Galåen
106 Didrik Solhaug
37
Leo Moe
109 Iver Daaland Åse
113 Sina Inngjerdingen
111 Magnus Myrmo Osberg
109 Iver Daaland Åse
113 Sina Inngjerdingen
TF
108 Andrine Løvvold Kristoffersen
105 Haakon Gunleiksrud
1
Øistein Lysne (vara for Arnlaug Høgås Skjæveland)
6
Magnus Christiansen
101 Kristoffer Stokkeland
6
Magnus Christiansen
107 Tord-Viljar Miranda Husebø
3
Henrik Sønstebø
105 Haakon Gunleiksrud
3
Henrik Sønstebø
19
Tord Askeland
106 Didrik Solhaug
110 Fredrik Hagen
19
Tord Askeland
106 Didrik Solhaug
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14

28
101
105
22

3

108

1
106
105
TF
113
101
6

105
3
106
17
3

3
Henrik Sønstebø
105 Haakon Gunleiksrud
106 Didrik Solhaug
Sandra Sauge
108 Andrine Løvvold Kristoffersen
110 Fredrik Hagen
14
Sandra Sauge
Marianne B. Eid
109 Iver Daaland Åse
108 Andrine Løvvold Kristoffersen
Kristoffer Stokkeland
3
Henrik Sønstebø
101 Kristoffer Stokkeland
Haakon Gunleiksrud
Kim Andersen
105 Haakon Gunleiksrud
1
Øistein Lysne (vara for Arnlaug Høgås Skjæveland)
22
Kim Andersen
Henrik Sønstebø
106 Didrik Solhaug
101 Kristoffer Stokkeland
3
Henrik Sønstebø
Andrine Løvvold Kristoffersen
3
Henrik Sønstebø
19
Tord Askeland
108 Andrine Løvvold Kristoffersen
Øistein Lysne (vara for Arnlaug Høgås Skjæveland)
3
Henrik Sønstebø
Didrik Solhaug
3
Henrik Sønstebø
106 Didrik Solhaug
Haakon Gunleiksrud
105 Haakon Gunleiksrud
Sina Inngjerdingen
Kristoffer Stokkeland
20
Victoria Johanne Opheim Galåen
Magnus Christiansen
3
Henrik Sønstebø
1
Øistein Lysne (vara for Arnlaug Høgås Skjæveland)
6
Magnus Christiansen
Haakon Gunleiksrud
Henrik Sønstebø
Didrik Solhaug
Live Johanna Øverhaug
Henrik Sønstebø

Innsendte forslag sendes til redaksjonskomiteen for bearbeidelse.
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Sak lukket for diskusjon
6/5 17:44
Forslag utarbeidet av redaksjonskomiteen
Nr: RA1

Sak: 7/17

Delegat: 105 /
Redaksjonsko
miteen

Navn:
Haakon
Gunleiksrud

Linje:337, 339

Type:

Forslag:Slå sammen og omformulere linje 337 og 339 slik at det nye kulepunktet lyder “Ta opp
rekruttering som tema i alle organisasjonsledd, der det er naturlig”
Kommentar:

Nr: RA2

Sak: 7/17

Delegat: 101/
Redaksjonsko
miteen

Navn:
Kristoffer
Stokkeland

Linje: 370,
nytt kulepunkt

Type:

Forslag: "Videreutvikle samarbeidet med seremoniavdelingen i Human-Etisk Forbund om en
forsøksordning hvor HU blir direkte involvert i enkelte konfirmasjonskurs.”
Kommentar:

Sak åpnet for votering
7/5 10:22
Debattanter
105 Haakon Gunleiksrud
110 Fredrik Hagen
3
Henrik Sønstebø
TF
17
Live Johanna Øverhaug
TF
105 Haakon Gunleiksrud
TF
105 Haakon Gunleiksrud
TF
110 Fredrik Hagen
TF
17
Live Johanna Øverhaug
TF
22
Kim Andersen
3
Henrik Sønstebø
105 Haakon Gunleiksrud
3
Henrik Sønstebø
105 Haakon Gunleiksrud
6
Magnus Christiansen
3
Henrik Sønstebø
22
Kim Andersen
17
Live Johanna Øverhaug
106 Didrik Solhaug
Votering
Forslag D8 og D13 opprettholdes ikke.
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Forslag D11 opprettholdes ikke av forslagsstiller, men av delegat 3 Henrik
Sønstebø.
D9 vedtas ikke.
F29 vedtas.
F30 vedtas.
D11 vedtas ikke.
D17 vedtas.
RA1 vedtas ikke.
D18 vedtas.
D14 vedtas.
D10 vedtas.
F27 vedtas ikke.
RA2 vedtas.
D15 vedtas ikke.
Vedtak
Arbeidsprogrammet med vedtatte endringer vedtas med følgende ordlyd:
Sak lukket
7/5 11:08
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Sak 8/17 Skoleplattform
Vedtakssak
Saksfører: Øistein Lysne
Status
Skoleplattformen er et av Humanistisk Ungdoms grunndokumenter, og omfatter
alle våre politiske standpunkter om norsk skole. Skoleplattformen er både men
som et internt oppslagsverk og som en informasjonskilde for utenforstående.
Derfor burde Skoleplattformen være skrevet på en måte som både er enkel å
forstå og tydelig på hva organisasjonen mener. Gjeldende skoleplattform ble
vedtatt på landsmøtet i 2015 og er gyldig frem til en ny vedtas.
Vurdering
Sentralstyret vedtok i starten av nåværende periode å revidere Skoleplattformen,
og har siden behandlet den på fire sentralstyremøter. Utgangspunktet for
endringene har vært en enighet om at dokumentet var skrevet for gjentakende
og med et språk som var tungt å lese. På bakgrunn av dette har det blitt gjort en
rekke strukturelle og redaksjonelle endringer i sentralstyrets innstilte forslag. Det
er naturligvis også gjort flere oppdateringer der innholdet i Skoleplattformen ikke
lenger stemte overens med situasjonen. De største endringene av intensjon
finner man i kapitlene fem og seks. Det har også blitt besluttet å fjerne kapittelet
om «Elevers rettigheter». Dette var fordi innholdet var delvis dekket av andre
kapitler, og at det gjenstående ikke virket som naturlige saker for Humanistisk
Ungdom.
En gjennomgående trend i det innstilte dokumentet er at det heller har vært
ønsket korte og presise formuleringer, istedenfor lange og utfyllende. Derfor er
kapitlene om «Kirken og Skolen» og «Dialog og menneskemøter» slått sammen
til et kapittel med navnet «Praksis og menneskemøter». Dette er fordi innholdet i
de to kapitlene var regnet som delvis overlappende, og det virket dermed
unødvendig å ha to kapitler. Intensjonen i de to kapitlene er i all hovedsak
ivaretatt, men med mindre fokus på hver sak.
Kapittel 6 handler om private religiøse grunnskoler, og hvordan disse kan virke
skadelige for barn i ung alder. Derfor innstiller sentralstyret på at den statlige
støtten til religiøse private grunnskoler bør fjernes. Dette sender et signal om at
foreldre har rett til å sende barna på religiøse grunnskoler, men at dette ikke er
noe det norske fellesskapet skal betale for. Dette kapittelet er bygd på et kapittel
som falt under landsmøtet i 2015, og er blitt tonet ned under denne periodens
behandling.
Sentralstyrets innstilling
Sentralstyret innstiller på at Landsmøtet vedtar Skoleplattformen slik den
foreligger i vedlegget.
Vedlegg
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Sentralstyrets forslag til Skoleplattform for 2017-2019.
Sak åpnet for orientering
5/5 21:09
Sak lukket for orientering
5/5 21:13
Sak gjenåpnet for diskusjon
6/5 13:50
Forslag
Nr: 15

Sak: 8/17

Delegat: 37

Navn:
Leo Moe

Linje: 610-611
og 619-620

Type:
Strykningsfors
lag

Forslag: Stryk “uten at dette nødvendiggjør undervisning om meningsinnholdet i religionen”
Kommentar:

Nr: 16

Sak: 8/17

Delegat: 37

Navn:
Leo Moe

Linje: 828-829

Type:
Endringsforsla
g

Forslag:Bytte ut “bygger opp skiller mellom barn og unge basert på religion” med “misjonerer for
livssynsumyndige barn”
Kommentar:

Nr:17

Sak: 8/17

Delegat: 37

Navn:
Leo Moe

Linje:544

Type:
Endringsforsla
g

Navn:
Leo Moe

Linje: 549

Type:
Endringsforsla
g

Forslag: Bytt ut “mangfold” med “kunnskap”
Kommentar:

Nr:18

Sak: 8/17

Delegat: 37

Forslag: Etter “likeverdig” - legg til “kunnskapsbasert”
Kommentar:
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Nr: 19

Sak:8/17

Delegat:
3

Navn:
Henrik
Sønstebø

Linje:

Type:
Endringsforsla
g

Linje: 753-754

Type:
Strykningsfors
lag

543

Forslag:
Endre “likeverdig og livssynsnøytralt” til “likeverdig og objektivt”.
Kommentar:

Nr:20

Sak: 8/17

Delegat: 37

Navn:
Leo Moe

Forslag: Stryk “Humanistisk Ungdom ønsker at livssyn skal være jevnt representert i skolebesøk”
Kommentar:

Nr: D3

Sak:8/17

Delegat: 109

Navn:
Iver Daaland
Åse

Linje:
832

Type:
Endring

Forslag:
“at privatskoler ikke skal drive religiøs opplæring” endres til “at private grunnskoler…”
Kommentar:

Nr: D4

Sak:8/17

Delegat:
102

Navn:
Øistein
Sommerfeldt
Lysne

Linje:
839

Type:
Endring

Forslag:
Endre privatskoler til private grunnskoler
Kommentar:

Nr:21

Sak: 8/17

Delegat: 37

Navn:
Leo Moe

Linje: 754

Type:
Endring

Forslag:Bytt ut “skolebesøk” med “dialogmøter”
Kommentar:

Nr: 22

Sak:8/17

Delegat:
3

Navn:
Henrik
Sønstebø
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Linje:
789-790

Type:
Endringsforsla
g

Forslag: “Humanistisk Ungdom er positive til at elever besøker både religiøse bygg… for dialog og
samtale uten forkynning” endres til “Humanistisk Ungdom åpner for skolebesøk hos religiøse bygg
for læring om religion, uten forkynnelse”
Kommentar:

Nr: 23

Sak:8/17

Delegat:
3

Navn:
Henrik
Sønstebø

Linje:
839-851

Type:
Strykningsforslag

Forslag: Stryke linjer 839-851
Kommentar:

Nr: D5

Sak:8/17

Delegat:
108

Navn:
Andrine
Løvvold
Kristoffersen

Linje:
839

Type:
Endringsforslag

Forslag:
At private grunnskoler ikke skal drive religøs opplæring, og dersom de gjør det skal statstøtte
trekkes.
Kommentar:

Nr: 24

Sak:8/17

Delegat:

Navn:
Linje:
Type:
Henrik
787
Endringsforslag
Sønstebø
Forslag: “Gjennomføre besøk hos forskjellige tros- og livssynssamfunn, for dialogmøter” endres til
“Gjennomføre besøk hos et mangfold av forskjellige tros- og livssynssamfunn for dialogmøter”
3

Kommentar:

Nr:25

Sak: 8/17

Delegat: 37

Navn:
Leo Moe

Linje: 569-576

Type:
Stryk

Forslag: Stryk alt sammen
Kommentar:

Nr: D6

Sak:8/17

Delegat:
108

Navn:
Linje:
Type:
Andrine
839
Endringsforslag
Løvvold
Kristoffersen
Forslag: "Private grunnskoler som mottar statsstøtte, ikke skal drive forkynnende opplæring"
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Kommentar: Bergen ønsker å foreslå å endre delmålet på linje 839

Nr: D7

Sak:8/17

Delegat:
108

Navn:
Linje:
Type:
Andrine
839
Endringsforslag
Løvvold
Kristoffersen
Forslag:"At private grunnskoler som mottar statsstøtte, ikke skal drive forkynnende opplæring"
Kommentar: Glemte “at” på forrige forslag, lurer også på plasseringen av “ikke” i dette forslaget.

Nr: 26

Sak:8/17

Delegat:

Navn:
Linje:
Type:
Henrik
709
Endringsforslag
Sønstebø
Forslag:”Alle skoler skal ha helsepersonell lett tilgjengelig i skoletiden” endres til “Alle skoler skal
ha kvalifisert helsepersonell lett tilgjengelig i skoletiden”
3

Kommentar:

Debattanter
3
Henrik Sønstebø
107 Tord-Viljar Miranda Husebø
105 Haakon Gunleiksrud
37
Leo Moe
3
Henrik Sønstebø
102 Øistein Lysne
37
Leo Moe
105 Haakon Gunleiksrud
3
Henrik Sønstebø
108 Andrine Løvvold Kristoffersen
3
Henrik Sønstebø
101 Kristoffer Stokkeland
102 Øistein Lysne
3
Henrik Sønstebø
37
Leo Moe
102 Øistein Lysne
108 Andrine Løvvold Kristoffersen
3
Henrik Sønstebø
105 Haakon Gunleiksrud
108 Andrine Løvvold Kristoffersen
3
Henrik Sønstebø
22
Kim Andersen
31
Emil Ek Egelandsdal
3
Henrik Sønstebø
37
Leo Moe
75

109
22

107
102

7
37
31
3
10
108
102
3
8

102
105
107
19
22
37

125
3

102 Øistein Lysne
37
Leo Moe
Iver Daaland Åse
Kim Andersen
105 Haakon Gunleiksrud
108 Andrine Løvvold Kristoffersen
22
Haakon Gunleiksrud
Tord-Viljar Miranda Husebø
Øistein Lysne
107 Tord-Viljar Miranda Husebø
105 Haakon Gunleiksrud
102 Øistein Lysne
Ragnhild Johnsrud
105 Haakon Gunleiksrud
107 Tord-Viljar Miranda Husebø
Leo Moe
Emil Ek Egelandsdal
Henrik Sønstebø
Hans Arne Sætrum
101 Kristoffer Stokkeland
7
Ragnhild Johnsrud
Andrine Løvvold Kristoffersen
Øistein Lysne
Henrik Sønstebø
Elisabeth Pedersen (vara for Guro Sønstebø)
3
Henrik Sønstebø
107 Tord-Viljar Miranda Husebø
8
Elisabeth Pedersen (vara for Guro Sønstebø)
Øistein Lysne
Haakon Gunleiksrud
7
Ragnhild Johnsrud
108 Andrine Løvvold Kristoffersen
Tord-Viljar Miranda Husebø
10
Hans Arne Sætrum
107 Tord-Viljar Miranda Husebø
Tord Askeland
20
Victoria Johanne Opheim Galåen
107 Tord-Viljar Miranda Husebø
Kim Andersen
102 Øistein Lysne
Leo Moe
102 Øistein Lysne
3
Henrik Sønstebø
37
Leo Moe
Fredrik Vingsnes
Henrik Sønstebø
105 Haakon Gunleiksrud
3
Henrik Sønstebø
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14
TD
102
37
35
108

Sandra Sauge
1
Arnlaug Skjæveland
Øistein Lysne
105 Haakon Gunleiksrud
20
Victoria Johanne Opheim Galåen
Leo Moe
102 Øistein Lysne
37
Leo Moe
Camilla Høvik
Andrine Løvvold Kristoffersen

Forslagene sendes redaksjonskomiteen for revidering
Sak lukket for diskusjon
6/5 15:18
Forslag fra redaksjonskomiteen

Nr:RS1

Sak:8/17

Delegat:
Redaksjonsko
miteen

Navn:

Linje:787

Type:Endring

Forslag: Endre “gjennomføre besøk hos forskjellige tros- og livssynssamfunn” endres til
“gjennomføre besøk hos et mangfold av tros- og livssynssamfunn”
Kommentar:

Nr: RS2

Sak: 8/17

Delegat:
Redaksjonsko
miteen

Navn:

Linje: 543

Type:Endring

Forslag:Endre første setning til “HU kjemper for en religions- og livssynsundervisning som likestiller
forskjellige livssyn, og som presenterer dem på en objektiv måte”
Kommentar:

Nr: RS3

Sak: 8/17

Delegat:
Redaksjonsko
miteen

Navn:

Forslag: Endre “disse” med “misjonering for livssynsumyndige barn”
Kommentar:

Sak åpnet for votering
7/5 11:10
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Linje: 828-829

Type:Endring

(pause i saken fra ca 11:25 til 12:30 på grunn av hilsningstale fra HEF og
lunsjpause)
Debattanter
102 Øistein Lysne
TF
37
Leo Moe
TF
37
Leo Moe
Votering
Forslag D4, D5, D6, F24 og F19 opprettholdes ikke.
D3 vedtas.
D7 vedtas.
RS1 vedtas.
F25 vedtas ikke.
F26 vedtas.
F21 vedtas.
F22 vedtas.
F23 vedtas ikke.
F20 vedtas ikke.
F17 vedtas ikke.
F15 vedtas ikke.
RS2 vedtas.
F16 vedtas ikke.
RS3 vedtas.
F18 vedtas.
Vedtak
Skoleplattformen med de vedtatte endringer vedtas med følgende ordlyd:
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Humanistisk Ungdoms skoleplattform
Humanistisk Ungdoms (HU) skoleplattform har som hensikt å vise frem et større og mer
helhetlig syn på skolen enn enkeltsaksorientert. HU har et helhetlig menneske- og
samfunnssyn, og vi må derfor også ha et helhetlig syn på en av samfunnets viktigste
fellesarenaer.
Målet for Skoleplattformen er å kunne påvirke den norske skolen i en retning som gir
kritisk tenkende, bevisste og demokratiske individer, som er utdannet til å møte
mennesker med respekt, forme samfunnet rundt seg og som anerkjenner verdien av
mangfold og dialog. Humanistisk Ungdom ønsker seg en kunnskaps- og forskningsbasert
skole som gir godt grunnlag for læring og engasjement både i og utenfor skolen.
Plattformen er strukturert rundt et hovedmål innenfor hvert felt, med flere delmål som
har som formål å bevege skolen i riktig retning.
Plattformen er intendert til bruk både internt, for skolering, og eksternt, i møte med
andre politiske organisasjoner og media. Skoleplatformen behandles av landsmøte hvert
oddetallsår.
Skoleplattformen er delt inn i følgende tematiske felt:
1. Religions- og livssynsundervisning.
2. Religion i andre fag.
3. Kritisk tenkning
4. Seksualundervisning og grensesetting
5. Praksis og menneskemøter
6. Private religiøse grunnskoler
1. Religions- og livssynsundervisning.
Status og argumentasjon:
Siden overgangen fra KRL til RLE i 2007 har det eksistert en felles forståelse i de politiske
miljøene om at faget trenger stabilitet og ro. Dette ble motvirket gjennom innføringen av
KRLE, hvor kristendommen får tilbake en særposisjon i religionsundervisningen.
Religionsfaget har med andre ord ikke fått verken ro eller stabilitet, og skal settes ti år
tilbake på grunn av kristen symbolpolitikk.
HU kjemper for et likeverdig og livssynsnøytralt religionsfag. Dette vil bidra til større
mangfold og aksept for forskjellige livssyn, fordi det ikke vil være forkynnende og ikke
minst fordi et likeverdig faglig grunnlag gir elevene det beste grunnlaget for å bygge opp
kompetanse og forståelse for forskjellige livssyn.
Hovedmål:
● Sikre et likeverdig og mangfoldig religionsfag
Humanistisk Ungdom mener et likeverdig og mangfoldig fag, som ikke forkynner eller
forskjellsbehandler, gir det best grunnlaget for unges læring, og vil oppfordre til
gjensidig forståelse og dialog mellom forskjellige tros- og livssynsretninger.
Delmål:
● Fjerne KRLE og erstatte det med et likebehandlende livssynsfag.
KRL-faget ble funnet å være i strid med menneskerettighetene i 2007, og å
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gjeninnføre et slikt fag er å ta religionsundervisningen flere steg tilbake. HU vil derfor
arbeide mot KRLE-faget og heller evaluere det gamle RLE-faget for å gi dette bedre
forankring, mer likeverdig innhold og potensiale for læringsutbytte.
●

Fremheve den kritiske tenkningens rolle i filosofi og etikk

Humanistisk Ungdom mener at kritisk tenkning, i både et historisk og moderne
perspektiv, er grunnleggende for elevenes mulighet til å gjøre egne vurderinger, finne
egne synspunkter og diskutere moralske og etiske spørsmål.
● Øke antall timer livssynsundervisning på ungdomstrinnet
HU vil arbeide for å fremheve en større grad av mangfold blant tros- og
livssynssamfunn. Dagens religionsfag er sterkt preget av de store religiøse
retningene, mens dagens mangfoldige samfunn har en annen sammensetning.
Dessverre kommer mangfoldet sjeldent til syne i undervisningen, mye på grunn av
lite tid per kompetansemål. Derfor mener vi at antallet timer med
livssynsundervisning på ungdomstrinnet burde økes, slik at elevene får mulighet til å
sette seg godt inn i flere livssynsretninger.
2. Religion i andre fag.
Status og argumentasjon:
Med dagens faglige inndeling er det lett å se skillelinjer mellom forskjellige fag. Allikevel
opplever mange elever at disse linjene forsvinner gjennom forskjellige skolers og læreres
praksis. Det brukes religiøse tekster til litteraturanalyse, religiøse verdensbilder
fremheves i naturfag, og ikke minst møter mange religiøs moral i både samfunnsfag og
seksualundervisning. Dette medfører et press mot elevene, hvor religion løftes frem
uavhengig av fag. Ikke minst vektlegges ofte religiøs kultur og tradisjon som grunnlag
for hvorfor det skal undervises om utover fagets opprinnelige rammer.
Humanistisk Ungdom ønsker respekt for fagenes egenart, hvor det ikke skal blandes inn
religiøse elementer. Humanistisk Ungdom vil jobbe for at religionsundervisningen skjer i
religionsfaget, og annen undervisning skjer i sine fag. Dette betyr ikke at tverrfaglighet
ikke kan forekomme, og det er i enkelte emner viktig å være klar over religiøse
synspunkter om tema
Mål:
●

Et klart og tydelig skille mellom religionsundervisning og andre fag.

Humanistisk Ungdom jobber for at religionsundervisningen foregår i sitt fag, og ikke
gjennom å bruke for eksempel religiøse skapelsesberetninger eller kreasjonisme i
naturfag. Allikevel anerkjenner Humanistisk Ungdom at religiøse tekster kan være
faglig relevant, men at disse ikke skal brukes forkynnende.
Delmål:
● Skille klart mellom religionens rolle i kultur og tradisjon og religionens innhold.
Humanistisk Ungdom anerkjenner at religion har en sentral rolle i samfunnet, både i
historisk og i dag, men mener dette ikke er et grunnlag for at religion skal være et
tema i nært sagt alle fag. Skal religion tas opp i andre fag en religionsfaget må det
være fra analytisk perspektiv, hvor man f. eks ser på religion som samfunnsfenomen
eller historisk fenomen, uten at dette nødvendiggjør undervisning om
meningsinnholdet i religionen.
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●

Undervisning om kristendommens plass i kulturarven skal ikke brukes
forkynnende eller instruerende.

Særlig den kristne kulturarven fremheves ofte i flere fag, som en rettferdiggjøring av
religiøs tematikk. HU mener det må være et klart skille mellom å anerkjenne norsk
kristendom som samfunnsfenomen, eller som historisk del av
samfunnsoppbygningen, og det religiøse budskapet som kristendommen har. Man kan
formidle en kulturarv og religiøs tradisjon uten å gå inn på religiøse budskap.

●

Skille mellom religioners historie og religioners historiefortelling.

Humanistisk Ungdom mener det er viktig å kjenne til religioners historie. Kunnskap
om deres opprinnelse, utvikling og samfunnspåvirkning er allikevel ikke det samme
som religionens interne historie. Det er viktig religiøs historiefortelling ikke forveksles
med faget historie. Humanistisk Ungdom mener at det særlig i historiefaget er viktig
at det ikke blandes mellom religiøs historie, basert på tro, og normal
historieformidling.
3. Kritisk tenkning
Status og argumentasjon
I dag er kritisk tenkning godt representert i både læreplaner og kompetansemål, men
undervises om i svært varierende grad. Kritisk tenkning er høyaktuell for dagens unge,
og burde derfor ha en mye tydeligere og prioritert rolle i undervisningen. Dette gjelder
ikke minst i livssynsfaget, der det å kunne vurdere påstander kritisk ofte vil være spesielt
viktig. Humanistisk Ungdom mener kritisk tenkning er å på selvstendig grunnlag kunne
stille spørsmål, reflektere og tenke rasjonelt om egne meninger, noe skolen ikke kan
undervurdere viktigheten av.
I den moderne verden møter vi ny informasjon konstant. Det er da viktig at ungdom
tilegner seg verktøyene som kreves for å kunne vurdere informasjon på en kritisk måte.
Kildekritikk er svært sentralt innen kritisk tenkning, men vektlegges lite i skolen. For
eksempel omfatter kildekritikk evnen til å utfordre etablerte synspunkter, noe de
færreste opplever å få muligheten til i dagens skole.
Mål:
●

Få kritisk tenkning inn i alle relevante fag.

Humanistisk Ungdom ønsker at kritisk tenkning skal inn i kompetansemålene i alle
relevante fag. Kritisk tenkning er relevant i alt fra litteraturstudier og naturvitenskap
til samfunnsdebatt, historie og menneskesyn. Til og med i et fag som kroppsøving er
evnen til selvstendig refleksjon, f. eks om kroppsidealer, relevant.
Delmål:
● Vektlegge individuell refleksjon i alle fag.
Et av de mest sentrale momentene ved kritisk tenkning er den individuelle
refleksjonen. Prinsippet om at man må finne egne svar, basert på en kritisk
gjennomgang av informasjonen man har, er grunnleggende for et rasjonelt
verdensbilde, der man som individ må vurdere egne standpunkt.
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●

Fokusere på informasjonsinnhenting og kildekritikk i alle fag.

Dagens skole preges av nye teknologiske muligheter. Gjennom normaliseringen av
internettet i skolehverdagen og undervisningen endrer kunnskapsbildet seg drastisk.
Fakta er kun noen tastetrykk unna og det er mer aktuelt å vurdere hva som er fakta
og hva som ikke er det, ut fra evnen til å forholde seg kritisk til informasjonen man
finner, heller enn evnen til å gjengi og pugge.
●

Gi elevene god opplæring i saklig og kunnskapsbasert meningsutveksling.

Humanistisk Ungdom mener det er gjennom dialog og diskusjon man lærer om
hverandre og av hverandre. Da er det viktig at meningsutveksling skjer på riktige
premisser. Dialog må være preget av respekt, saklighet og kunnskap må ligge til
grunn for forskjellige meninger. Skolens oppgave er å trene elevene i nettopp denne
typen utveksling.
4. Seksualundervisning og grensesetting
Status og argumentasjon:
Seksualundervisning har i lang tid vært en vanskelig del av den norske undervisningen.
Kvaliteten og innholdet varierer fra skole til skole og fra klasse til klasse. Noen opplever
moraliserende og normativt begrensende undervisning, mens andre opplever
overdrevent informative opplegg. Dette medfører at ungdom kan oppleve en stor grad av
press, og opplever det vanskelig å få svar i skolen.
Humanistisk Ungdom mener det er viktig at elever får en god seksualundervisning, som
både kan bidra til trygghet for enkeltindividet og kunnskap blant ungdom som gruppe.
Seksualitet er sentralt i de fleste menneskers liv og det må legges til rette for at ungdom
kan få kunnskap, møte forståelse og få et sunt og rasjonelt forhold til egen og andres
seksualitet og identitet. Det er viktig at seksualundervisning, forstått som undervisning
om seksualitet, grensesetting og identitet, er en gjennomgående del av utdanningsløpet.
Mål:
●

En hensiktsmessig seksualundervisning, med vekt på grensesetting, mangfold og
individets rett, som gir all ungdom muligheten til å sette egne grenser og føle
trygghet i seg selv.

Humanistisk Ungdom vil arbeide for at seksualundervisningen skal standardiseres, og
at individuelle grenser og respekt mellom mennesker skal ligge til grunn for
undervisningen. Dette handler ønsket om å gjøre ungdom trygge på egen identitet og
seksualitet i møte med andre.
Delmål:
● Alle skoler skal ha helsepersonell lett tilgjengelig i skoletiden.
Humanistisk Ungdom ønsker en stor satsning på skolehelsetjenesten, hvor elever må
ha tilgang på både medisinsk personell og samtalepartnere. Dette handler om å gi
noen å komme til med vanskelige spørsmål og situasjoner, samtidig som dette ikke
skal gå utover skolegangen.
●

Gjøre seksualundervisning til en obligatorisk del av lærerutdanningen

For å bidra til en mer helhetlig og sammenhengende seksualundervisning, og
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forståelse for det brede seksualitets- og identitetsmangfoldet burde
seksualundervisning være en naturlig del av lærerutdanningen. Dette vil forebygge
moralistisk og potensielt dømmende undervisning, samt gi lærerne mer erfaring og
flere verktøy for å undervise om det som er et utfordrende tema.
●

I seksualundervisningen skal det vektlegges grensesetting og identitetsbygging,
samt utfordre et heteronormativt samfunnssyn.

Dagens seksualundervisning preges av et hetero- og cisnormativt syn, hvor det
normale er et par bestående av en mann og en kvinne. Undervisningen fokuserer på
det biologiske som skjer, samt fokus på prevensjon. Humanistisk Ungdom ønsker at
grensesetting for individet vektlegges i større grad. Undervisningen bør fokusere på
relasjonen mellom mennesker og deres frivillige samvær, og ikke minst at det vises
at det finnes flere former for samliv. Ikke minst bør det vises frem at det finnes et
stort kjønnsmangfold: ikke bare mann og kvinne.
●

Nasjonale retningslinjer for seksualundervisning

Seksualundervisningen man får på skolen kan variere stort etter hvor man bor.
Undervisningen kan påvirkes av lærerens personlige oppfatninger og fordommer, noe
som gjerne gir utslag på hvilke holdninger elevene sitter igjen med. Derfor ønsker HU
strenge retningslinjer for både pensum og undervisning om seksualitet og identitet.
5. Praksis og menneskemøter
Status og argumentasjon
I dag preges skolen av en teoretisk tilnærming til livssyn. Selv om det er viktig å lære
om bakgrunnen for forskjellige livssyn, er dette en begrensende tilnærming til faget.
Humanistisk Ungdom mener at elever best får forståelse for et livssyn dersom de får
møte representanter derifra. Derfor bør skoler så godt det lar seg gjøre legge opp til
dialog med og om forskjellige livssyn i undervisningen.
Flere steder praktiseres det allerede jevnlige møter med livssyn, men disse er alt for ofte
i en misjonerende form. Det er skolens ansvar å sørge for at det som blir presentert for
elevene både er konstruktivt for læring, og et nyansert bilde av flere livssyn. Humanistisk
Ungdom ønsker at livssyn skal være jevnt representerte i skolebesøk, i motsetning til
dagens situasjon der Den norske Kirke i alt for stor grad er overrepresentert. Slike møter
i skolen må være preget av mangfold, ikke monolog og misjon.
Mål:
●

En sekulær fellesskole med fokus på mangfold og innsikt

Humanistisk Ungdom vil jobbe for en sekulær og likebehandlende fellesskole, som har
som mål å skape forståelse for mangfoldet som eksisterer i livssyn gjennom
menneskemøter og dialog.
Delmål:
● Avskaffe skolegudstjenester
Humanistisk Ungdom vil avskaffe alle former for skolegudstjenester. Religiøse
seremonier hører ikke hjemme i skoletiden, spesielt ikke i regi av skolen. Om elever
bruker sin fritid på religiøs aktivitet, på bakgrunn av personlig overbevisning og
ønske, er dette bare bra, men skolen skal ikke bidra i religiøse arrangementer,
uavhengig om dette er for en majoritet eller minoritet. Derfor mener Humanistisk
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Ungdom at alle former for gudstjeneste i skoletiden eller i regi av skolen skal
avskaffes. Isteden burde man benytte livssynsnøytrale avslutninger som alle kan
delta og føle seg komfortable på.
●

Sikre likeverdig grunnlag for trossamfunn ved besøk av skolen.

Dagens skolesituasjon preges av at den Den norske Kirke har en representasjon som
overskygger nesten alle andre tros- og livssynssamfunn. Mange steder inkluderer
dette informering om eller selve konfirmasjonsundervisningen i skoletiden. Dette
både stjeler tid skolen kunne brukt på andre ting og ekskluderer de som ikke skulle
ønske å konfirmere seg kristelig. Humanistisk Ungdom ønsker seg et felles regelverk
for alle skoler, som er likeverdig for tros- og livssynssamfunn, og at skolen skal
etterstrebe en likhet i representasjon. Dette betyr at det kreves at skolen oppsøker
flere livssyn dersom de får besøk eller besøker et livssynssamfunn.
●

Gjennomføre besøk hos forskjellige tros- og livssynssamfunn, for dialogmøter.

Humanistisk Ungdom er positive til at elever besøker både religiøse bygg og
representanter for tros- og livssynssamfunn, for dialog og samtale uten forkynning.
Samtidig er det viktig at elevene møter en variasjon av tros- og livssynssamfunn, for
å vise frem det mangfoldet som finnes av verdensbilder, trossystemer og
menneskesyn. Humanistisk Ungdom mener at alle religiøse seremonier har et
forkynnende formål og ønsker ikke observasjon av disse.
●

Integrere opplegg som fremmer dialog i undervisningen.

Humanistisk Ungdom ønsker at opplegg, som f. Menneskebiblioteket, tas i aktiv bruk
av skoler, for å vise fram forskjellige menneskers og gruppers situasjoner,
synspunkter og at dette skjer gjennom positive og konstruktive samtaler, der man
har som mål å bygge ned fordommer. Humanistisk Ungdom mener at skolen skal
undervise i og ta i bruk dialog i møte med livssyn og andre typer menneskegrupper.
6. Private religiøse grunnskoler
Status og argumentasjon:
Tradisjonelt sett har privatskoler i Norge i stor grad vært religiøse, men de siste tiårene
har det vært en stor vekst av alternativer til dette. Disse skolene driver gjerne alternativ
pedagogikk, men forholder seg som regel til almen akseptert kunnskap og
samfunnsnyttige ferdigheter. Humanistisk ungdom er i prinsippet positive til at elever
skal kunne få den opplæringen som passer dem, men stiller seg kritiske til opplegg som
lærer opp elever til å bli religiøse. Det er uheldig at religiøse holdninger og oppfatninger
skal være en viktig del av grunnopplæringen for unge, spesielt med tanke på at religiøse
skoler har vist seg å til tider holde tilbake deler av pensum.
Den norske grunnskolen skal ha som mål å utdanne selvstendig tenkende ungdom på
bakgrunn av respekt og forståelse. Grunnskolen skal ikke oppdra ungdom til å tro på en
enkelt religion, da dette i flere tilfeller kan gå utover andre viktige deler av
livssynsundervisningen. Dersom livssynsmyndig ungdom ønsker ta religiøs videregående
utdanning er det deres eget valg, men barn under livssynsmyndig alder burde ikke møte
misjon i det som skal være barnets viktigste arena for læring. Derfor ønsker Humanistisk
Ungdom at den norske staten ikke skal finansiere hverken religiøse grunnskoler eller
barnehager.
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Mål:
Humanistisk Ungdom vil jobbe for at støtten til religiøse privatskoler og barnehager skal
bli trukket, ettersom disse bygger opp skiller mellom barn og unge basert på religion.
Delmål:
● At elever opplever å være del av en inkluderende skole.
I et mangfoldig samfunn er det skolens oppgave å bygge ned skiller mellom
menneskegrupper. Skoler som deler inn elevene etter slike skiller bidrar til
stigmatisering og økte forskjeller mellom mennesker. Humanistisk Ungdom mener det
er skolens oppgave å vise frem mangfold, og ha en likeverdig innstilling til forskjellige
tros- og livssynsretninger.
● At privatskoler ikke skal drive religiøs opplæring.
Humanistisk Ungdom mener det er en stor prinsipiell forskjell på foresatte som
oppdrar sine barn i en religiøs tradisjon og at det er organisert trosopplæring i skolen.
Selv om disse skolene står utenfor det offentlige skolesystemet er det en vesentlig
andel av elever som går på slike skoler, og disse møter et verdensbilde der skolen
definerer et livssyn som sannere enn andre. Skolen skal være en livssynsnøytral og
balansert kunnskapsformidler, ikke en arena for misjonering og indoktrinering.
Nettopp rolleblandingen mellom formidling av reell, anerkjent kunnskap og subjektiv
religiøs overbevisning gjør det vanskelig for elevene å skille mellom kunnskap og
personlige meninger. Dette hører ikke hjemme i et moderne samfunn. Humanistisk
Ungdom vil derfor arbeide for å trekke støtten til religiøse privatskoler.

Sak lukket
7/5 12:42
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Sak 9/17 Nedsettelse av organisasjonsutvalg
Vedtakssak
Saksfører: Kristoffer Stokkeland
Behov for helhetlig gjennomgang av organisasjonsstruktur
Det er flere utfordringer knyttet til nåværende organisasjonsstruktur. Hvordan vi
organiserer oss har konsekvenser for demokrati, deltagelse og disponeringen av
økonomiske og menneskelige ressurser. Dersom man skal gjøre endringer med
mål om å drive HU bedre og mer effektivt vil det innebære endringer i
vedtektene. Det er gjerne fornuftig å se helhetlig på organisasjonsstrukturen i
stedet for å endre én og én vedtekt. I tillegg til at endringer i organisasjonen vil
påvirke vedtektene er det fornuftig å forankre større endringer i organisasjonens
øverste organ, nemlig Landsmøtet. Sentralstyret foreslår derfor å sette ned et
organisasjonsutvalg på Landsmøtet 2017. Dette utvalget skal få i oppgave å se
på organisasjonsstrukturen og foreslå mulige vedtektsendringer fram mot
Landsmøtet 2018.
Nedsettelse av organisasjonsutvalg på landsmøtet
Forslaget fra Sentralstyret er at Landsmøtet 2017 velger sammensetning og
mandat for utvalget og at Sentralstyret deretter velger personene innen
utgangen av juni. Utvalget jobber fram til årsskiftet med å samle inn informasjon
og leverer en rapport med anbefalinger til Landsmøtet 2018. Rapporten skal
være sentralstyret i hende innen 15.januar 2018. Sentralstyret innstiller på
vedtektsendringer overfor Landsmøtet. Organisasjonsutvalget presenterer sin
rapport på Landsmøtet 2018.
Sentralstyrets innstilling:
Landsmøtet 2017 nedsetter
mandat:

«Organisasjonsutvalget

2017»

med

følgende

Utvalget skal evaluere Humanistisk Ungdom og komme med forslag til
forbedringer. Utvalget skal presentere en rapport og innstilling på endringer i
vedtektene innen 15.januar 2018. Rapporten og innstillingen skal danne
grunnlaget for landsmøteforberedende behandling i sentralstyret. Utvalget står
også fritt til å kunne foreslå strukturelle endringer som bør gjennomføres på
lengre sikt.
Organisasjonsutvalget skal særlig evaluere følgende forhold:
- Vurdere behovet for å gjøre endringer i organisasjonsstruktur: herunder
ulike modeller for lokallag, regioner, fylkeslag, utvalg, arbeidsgrupper,
landsstyre, sentralstyre og arbeidsutvalg.
- Landsmøtegjennomføring, valg og supplering til sentrale organer
- Ansvar, krav og forventninger til sentrale tillitsvalgte
- Effektiv bruk av ansattressurser og honorerte tillitsverv
- Demokrati og medlemmers medbestemmelse og eieforhold
- Muligheter for å sikre kontinuitet i organisasjonen på sentralt plan
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Utvalget skal innhente informasjon om hvordan andre ungdomsorganisasjoner
arbeider.
Organisasjonsutvalget skal presentere en helhetlig innstilling. Alle forslag skal
voteres over i utvalget
Organisasjonsutvalgets sammensetning:
- Et medlem med ledererfaring fra Humanistisk Ungdom, eller som snart
fratrer et tillitsverv.
- Et medlem med erfaring fra sentralt tillitsverv i Humanistisk Ungdom, eller
som snart fratrer et sentralt tillitsverv.
- Et eksternt medlem med mye organisasjonserfaring.
- Et medlem av sittende sentralstyre med sekretariatsfunksjon for utvalget.
Medlemmer av utvalget får dekket mat og reise i forbindelse med sine møter.
Sentralstyret velger utvalgsmedlemmer etter innstilling fra Arbeidsutvalget.
Sentralstyret velger fra utvalgsmedlemmene en leder.
Sentralstyret skal supplere organisasjonsutvalget dersom noen trekker seg i
løpet av mandatperioden.
Sentralstyret skal i perioden fram mot Landsmøtet 2018 bli jevnlig orientert om
organisasjonsutvalgets arbeid.
Sak åpnet
7/5
09:03
Debattanter
Ingen debattanter
Votering
Sentralstyrets innstilling: Vedtatt
Vedtak
Landsmøtet
mandat:

2017

nedsetter

«Organisasjonsutvalget

2017»

med

følgende

Utvalget skal evaluere Humanistisk Ungdom og komme med forslag til
forbedringer. Utvalget skal presentere en rapport og innstilling på endringer i
vedtektene innen 15.januar 2018. Rapporten og innstillingen skal danne
grunnlaget for landsmøteforberedende behandling i sentralstyret. Utvalget står
også fritt til å kunne foreslå strukturelle endringer som bør gjennomføres på
lengre sikt.
Organisasjonsutvalget skal særlig evaluere følgende forhold:
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-

-

Vurdere behovet for å gjøre endringer i organisasjonsstruktur: herunder
ulike modeller for lokallag, regioner, fylkeslag, utvalg, arbeidsgrupper,
landsstyre, sentralstyre og arbeidsutvalg.
Landsmøtegjennomføring, valg og supplering til sentrale organer
Ansvar, krav og forventninger til sentrale tillitsvalgte
Effektiv bruk av ansattressurser og honorerte tillitsverv
Demokrati og medlemmers medbestemmelse og eieforhold
Muligheter for å sikre kontinuitet i organisasjonen på sentralt plan

Utvalget skal innhente informasjon om hvordan andre ungdomsorganisasjoner
arbeider.
Organisasjonsutvalget skal presentere en helhetlig innstilling. Alle forslag skal
voteres over i utvalget
Organisasjonsutvalgets sammensetning:
- Et medlem med ledererfaring fra Humanistisk Ungdom, eller som snart
fratrer et tillitsverv.
- Et medlem med erfaring fra sentralt tillitsverv i Humanistisk Ungdom, eller
som snart fratrer et sentralt tillitsverv.
- Et eksternt medlem med mye organisasjonserfaring.
- Et medlem av sittende sentralstyre med sekretariatsfunksjon for utvalget.
Medlemmer av utvalget får dekket mat og reise i forbindelse med sine møter.
Sentralstyret velger utvalgsmedlemmer etter innstilling fra Arbeidsutvalget.
Sentralstyret velger fra utvalgsmedlemmene en leder.
Sentralstyret skal supplere organisasjonsutvalget dersom noen trekker seg i
løpet av mandatperioden.
Sentralstyret skal i perioden fram mot Landsmøtet 2018 bli jevnlig orientert om
organisasjonsutvalgets arbeid.
Sak lukket
7/5
09:08
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Sak 10/17 Fastsettelse av kontingent
Vedtakssak
Sakfører: Arnlaug Høgås Skjæveland
Bakgrunn
Kontingenten for Humanistisk Ungdom fastsettes ifølge vedtektene på
Landsmøtet i oddetallsår. Du er tellende medlem i Humanistisk Ungdom med
demokratiske rettigheter dersom du har betalt kontingent inneværende
kalenderår. Per i dag er kontingenten for ordinære medlemmer 50 kroner og 250
kroner for støttemedlemmer.
En årskontingent på kr 50 kr er minstekriteriet for å kunne søke om offentlig
støtte. På grunn av dette bør ikke HU ha lavere årskontingent enn kr 50,-.
HU opprettholdt kr 50 kr i medlemskontingent og 250 kr for støttemedlemmer i
2015.
Økonomiske konsekvenser
Det har store konsekvenser for Humanistisk Ungdom å endre kontingenten.
Dersom kontingenten for ordinære medlemmer skulle settes ned vil ikke
Humanistisk Ungdom få offentlig støtte per medlem.
Det er også mulig at å øke kontingenten vil føre til færre betalende medlemmer,
noe som igjen fører til mindre offentlig støtte.
HU hadde i 2016 kun 16 betalende støttemedlemmer, inntekten fra deres
kontingent er av liten betydning og støttemedlemmene utløser ikke offentlig
støtte. Kontingenten for støttemedlemmer kan reduseres og økes uten at det vil
ha større økonomiske konsekvenser for organisasjonen.
Sentralstyrets innstilling:
Humanistisk Ungdom vedtar en årskontingent på kr 50,- for ordinært
medlemskap og kontingent på kr 100,- for støttemedlemmer.
Sak åpnet
7/5 09:09
Debattanter
3
Henrik Sønstebø
102 Øistein Lysne
Votering
Sentralstyrets innstilling: Vedtatt
Vedtak
Humanistisk Ungdom vedtar en årskontingent på kr 50,- for ordinært
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medlemskap og kontingent på kr 100,- for støttemedlemmer.
Sak lukket
7/5
09:13
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Sak 11/17 Valgkomiteens beretning
Orienteringssak
Saksfører: Valgkomiteen v/ Magnus Myrmo Osberg
Humanistisk ungdoms valgkomité består av fire personer, en leder, to
medlemmer og en vara. Under landsmøtet ble Magnus Myrmo Osberg, Nora
Bakken Røsshag, Rebecca Ponce og Sina Ingjerdingen valgt til komitéen. I løpet
av perioden valgte Rebecca Ponce å trekke seg for ryddighets skyld ettersom hun
ønsket å stille til valg i SST. Hun trakk ut av valgkomitéen før vi begynte å
intevjue og kontakte spesifikke kandidater.
Valgkomitéen ble valgt under landsmøtet 2016, og ble her innført i hva arbeidet
gikk ut på. Den 28. Juli ble valgkomitéen kurset i hvordan drive ryddig
valgkomitéarbeid av tidligere valgkomitéleder i LNU. Under sommerleiren hadde
komitéen møter, hvor de snakket med sittende styre og potensielle kandidater til
valget 2017. På sommerleiren presenterte også valgkomitéen seg for
leirdeltakerne og var tilgjengelige deltakere med spørsmål og nysgjerrighet.
Fra 11. til 14. november observerte valgkomitéen sentralstyremøtet, hvor de
blant annet intervjuet sittende sentralstyre, kontrollkomité og ansatte. Formålet
med intervjuene var å få et innblikk i de interne systemene til sentralstyret og et
innblikk i samarbeidet internt i sst, samtidig som intervjuene fungerer som en
behovsananlyse av hvilke egenskaper som er viktige å ta med seg inn i
kontrollkomitéen og sentralstyret.
På høstseminar og vårseminar var vi disponible for at interesserte kandidater
kunne snakke med oss og vi observerte potensielle kandidater. Neste møte ble
avholdt 10. til 11. mars. I forkant av dette møtet hadde komitéen snakket med
potensielle kandidater, og i etterkant ble det annonsert mer rundt valget. Under
vårseminaret intervjuet komitéen alle av de stilte kandidatene og klargjorde
sakspapirene til Landsmøtet.
Innstilling per 4. april er lagt ved i sakspapirene til landsmøtet. Arbeidet videre
vil bestå av å intervjue gjenværende stilte kandidater
Valgkomitéen har fokusert på å finne mange ulike kandidater til valget 2017. Det
har vært ønskelig å skape en innstilling der personer med ulik bakgrunn,
erfaring, bosted, alder og kjønn er representert. For å finne kandidater har
komitéen vært tilgjengelige for kontakt hele perioden fra valget 2016.
Under marsmøtet ble innstilling diskutert, og valgkomitéen bestemte seg for å
fremstille en innstilling i sakspapirene til landsmøtet utifra stilte kandidater innen
4. april. Valgkomitéen ønsker å ha muligheten til å presentere en ny innstilling
før landsmøtet dersom det finnes hensiktsmessig på bakgrunn av ny informasjon
som ikke var tilgjengelig til forrige innstilling.
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Sak 12/17 Valg
Vedtakssak
Saksfører: Valgkomiteen v/ Magnus Myrmo Osberg
Det er Landsmøtets oppgave å velge den sentrale ledelsen i organisasjonen.
Valgkomiteen forbereder og innstiller til valg på alle verv, unntatt ny valgkomité
og revisor, som Sentralstyret og Kontrollkomiteen forbereder og innstiller til.
Valgkomiteen legger frem sin endelige innstilling innen en uke før landsmøtet.
Sentralstyret og Kontrollkomiteen legger frem sine innstillinger på landsmøtet. I
dette sakspapiret presenteres kandidater som på det nåværende tidspunkt har
meldt seg.
Det er mulig å melde seg som kandidat til verv frem til fastsatt frist i dagsorden.
Følgende verv er på valg, sakspapir vedlagt for alle saker:
a) Revisor

ett år

b) Leder

ett år

c) Økonomileder

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

ett år

k) Vara til Kontrollkomitéen

ett år

Valgkomitéens innstilling er vedlagt.
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Sak 12/17a Valg av revisor
Vedtakssak
Saksfører: Sarah Malena Kvassheim
Bakgrunn
I henhold til Humanistisk Ungdoms vedtekter § 7 Kontrollkomité, er det
kontrollkomiteens oppgave å innstille en statsautorisert revisor. Jf. § 5
Landsmøtet, er det landsmøtets plikt å velge en statsautorisert revisor. Dette for
å belyse om regnskap er ført i samsvar med lov og forskrifter, om det gir et
rettvisende bilde av Humanistisk Ungdoms finansielle stilling og er i samsvar med
god regnskapsskikk i Norge.
Følgende verv er på valg
- Revisor for ett år.
Kandidater stilt pr. 14. mars 2017:
Selskap:
Juridisk navn: Davita AS.
Adresse: Bærumsveien 373, 1346 Gjettum
Org nr: 984 573 154
Revisor:
Rita Torsvik.
Stiller til følgende
Uavhengig statsautorisert revisor for ett år.
verv:
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: 40 000 NOK
Vurdering:
HUs regnskapsfører er godt fornøyd med sittende revisor, som har erfaring med
organisasjonen, og også er revisor for HEF.
Kontrollkomiteens innstilling:
Landsmøtet velger Davita AS v/ statsautorisert revisor Rita Torsvik som revisor.
Sak åpnet
7/5 12:59
Votering
Innstillingen til kontrollkomiteen vedtas ved akklamasjon.
Vedtak
Landsmøtet velger Davita AS v/ statsautorisert revisor Rita Torsvik som revisor.

93

Sak lukket
7/5 13:01
Sak 12/17b Valg av leder
Vedtakssak
Saksbehandler: Valgkomitéen v/ Magnus Myrmo Osberg
Leder i Humanistisk Ungdom er organisasjonens leder og ansikt utad, og er
styreleder for sentralstyret. Vervet velges hvert år på Landsmøtet. Leder har
ansvar for at organisasjonen fungerer og utfører Landsmøtets vedtak.
Leder har øverste myndighet i organisasjonen og er den eneste i sentralstyret
som har stemmerett på Landsmøtet. Leder møter i dag også som fast observatør
i HEFs hovedstyre.
Det er mulig å melde seg som kandidat til vervet frem til saken Valg åpnes på
Landsmøtet, eller en tilsvarende frist kunngjøres på møtet.
Følgende verv er på valg:
● Leder for ett år.
Kandidater per 7. mai kl. 09:00:
Kristoffer Stokkeland
Valgkomitéens innstilling
Valgkomitéens innstilling per 4. April ligger ved “Presentasjon av kandidater per
4. april”
Sak åpnet
7/5 13:02
Debattanter
101 Kristoffer Stokkeland
Votering
Valgkomiteens innstilling vedtas ved akklamasjon.
Vedtak
Kristoffer Stokkeland velges som leder for ett år.
Sak lukket
7/5 13:05
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Sak 12/17c Valg av økonomileder
Vedtakssak
Saksfører: Valgkomitéen v/ Magnus Myrmo Osberg
Økonomileder er den i Humanistisk Ungdom som har hovedansvar for økonomi
og regnskap. Økonomileder har oversikt over budsjett og regnskap, kontrollerer
bankkontoen og hjelper kasserere/økonomiansvarlige i lokallagene.
Økonomileder har tradisjon for å sitte arbeidsutvalget i Sentralstyret og har
mange ekstra oppgaver i forhold til ordinære styremedlemmer, som
arrangementsansvar og støtte for leder og nestleder.
Det er mulig å melde seg som kandidat til vervet frem til saken Valg åpnes på
Landsmøtet, eller en tilsvarende frist som kunngjøres på møtet. Økonomileder
velges for to år.
Kandidater per 7. mai kl.09:00:
Synne Sørgjerd
Lyka Camilla Solhaug
Valgkomitéens innstilling
Synne Sørgjerd velges som økonomileder for Humanistisk Ungdom for perioden
2017-2019
Sak åpnet
7/5
13:13
Debattanter
TF
105 Haakon Gunleiksrud
Valgtale via video Synne Sørgjerd
29
Lyka Camilla Solhaug
102 Øistein Lysne
Votering
Votering foregikk skriftlig.
Vedtak
Synne Sørgjerd velges som økonomileder for Humanistisk Ungdom for perioden
2017-2019
Sak lukket
7/5 13:38
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Sak 12/17d Valg av medlemmer av sentralstyret for to år
Vedtakssak
Saksfører: Valgkomitéen v/ Sina Inngjerdingen
Å sitte som sentralstyremedlem er en ettårig- eller toårig forpliktelse.
Sentralstyret er organisasjonens øverste ledelse mellom Landsmøtene og tar
store og små beslutninger som påvirker medlemmene og framtiden til
organisasjonen. Å sitte i Sentralstyret gir en unik påvirkningsmulighet i
Humanistisk Ungdom og innebærer spennende utfordringer og et stort ansvar.
Sentralstyrets medlemmer plikter å møte på alle sentralstyremøter og delta
aktivt i sentralstyrets arbeid, komitéarbeid og nasjonale arrangementer.
Sentralstyret møtes 6-8 ganger årlig, i tillegg til Landsmøte og andre
arrangementer. Noe av det viktigste sentralstyret gjør er å følge opp lokallagene.
Følgende verv er på valg:
● 3 Sentralstyremedlemmer for to år.
Kandidater per 7. mai kl.09:00:
Iver Daaland Åse
Rebecca Ponce
Henrik Sønstebø
Valgkomitéens innstilling
Landsmøte velger Iver Daaland Åse, Rebecca Ponce og Henrik Sønstebø som
sentralstyremedlemmer for perioden 2017-19.
Sak åpnet
7/5 13:39
Debattanter
109 Iver Daaland Åse
3
Henrik Sønstebø
25
Rebecca Ponce
Votering
Innstillingen vedtas ved akklamasjon.
Vedtak
Landsmøte velger Iver Daaland Åse, Rebecca Ponce og Henrik Sønstebø som
sentralstyremedlemmer for perioden 2017-19.
Sak lukket
7/5 13:48
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Sak 12/17e Valg av medlemmer av sentralstyret for ett år
Vedtakssak
Saksfører: Valgkomitéen v/ Nora Røsshag
Bakgrunn
Å sitte som sentralstyremedlem er en ettårig- eller toårig forpliktelse.
Sentralstyret er organisasjonens øverste ledelse mellom Landsmøtene og tar
store og små beslutninger som påvirker medlemmene og framtiden til
organisasjonen. Å sitte i Sentralstyret gir en unik påvirkningsmulighet i
Humanistisk Ungdom og innebærer spennende utfordringer og et stort ansvar.
Sentralstyrets medlemmer plikter å møte på alle sentralstyremøter og delta
aktivt i sentralstyrets arbeid, komitéarbeid og nasjonale arrangementer.
Sentralstyret møtes 6-8 ganger årlig, i tillegg til Landsmøte og andre
arrangementer. Noe av det viktigste sentralstyret gjør er å følge opp lokallagene.
Følgende verv er på valg:
● 4 Sentralstyremedlemmer for ett år.
Kandidater per 7. mai kl 09:00:
Kim Andre Andersen
Victoria Johanne Opheim Galåen
Didrik Votvik Solhaug
Camilla Høvik
Fredrik Vingsnes
Valgkomitéens innstilling
Landsmøtet velger Kim Andre Andersen, Victoria Johanne Opheim Galåen,
Camilla Høvik og Didrik Votvik Solhaug til sentralstyremedlem for perioden 20172018.
Sak åpnet
7/5 13:48
Debattanter
22
Kim Andersen
20
Victoria Johanne Opheim Galåen
3
Camilla Høvik
106 Didrik Votvik Solhaug
114 Espen Urkegjerde
111 Magnus Myrmo Osberg leser valgtale innsendt av Fredrik Vingsnes
106 Didrik Solhaug
105 Haakon Gunleiksrud
124 Liam Solbjerg
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108

Andrine Løvvold Kristoffersen

Votering
Votering foregikk skriftlig i to runder på grunn av stemmelikhet.
Vedtak
Landsmøtet velger Victoria Johanne Opheim Galåen, Didrik Votvik Solhaug, Kim
Andre Andersen og Fredrik Vingsnes til sentralstyremedlemmer for perioden
2017-2018.
Sak lukket
7/5 14:57
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Sak 12/17f Valg av leder av Valgkomiteen
Vedtakssak
Saksfører: Sentralstyret v/Haakon Gunleiksrud
Sentralstyret innstiller på Valgkomité. Valgkomiteen består av en leder, to
medlemmer og en vara. Leder og vara velges ved særskilt valg.
Ifølge vedtektene har Valgkomiteen innstillingsplikt på alle sentrale personvalg
unntatt ny Valgkomité. Komiteens oppgave er å følge Sentralstyrets arbeid
gjennom året samt delta på arrangementer for å kunne finne og vurdere
kandidater til neste valg. Komiteen intervjuer sittende styremedlemmer,
kandidater og andre sentrale personer og foreslår nye representanter til
Sentralstyret og Kontrollkomiteen. Valgkomiteen har sin virkeperiode fra
Landsmøte til Landsmøte. Støttemedlemmer har mulighet til å stille til
valgkomitéen.
Leder av valgkomiteen leder arbeidet, koordinerer komiteen og er vanligvis
saksordfører for saken Valg på Landsmøtet.
Følgende verv er på valg
Leder at valgkomiteen for ett år, velges separat.
To medlemmer av valgkomiteen for ett år.
Ett varamedlem til valgkomiteen for ett år.
Følgende har stilt til verv (Bosted, fødselsår) per 5. april:
Petter Olsson (Kongsvinger, 1991)
Sentralstyrets innstilling
Sentralstyrets innstilling vil bli presentert på Landsmøtet.
Vedlegg
Presentasjon av kandidater til Valgkomiteen
Sak åpnet
7/5
14:58
Votering
Innstillingen vedtas ved akklamasjon.
Vedtak
Landsmøtet velger Petter Olsson som leder av valgkomiteen for perioden 201718.
Sak lukket
7/5
15:00
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Sak 12/17g Valg av medlemmer av Valgkomiteen
Vedtakssak
Saksfører: Sentralstyret v/Haakon Gunleiksrud
Sentralstyret innstiller på Valgkomité. Valgkomiteen består av en leder, to
medlemmer og en vara. Leder og vara velges ved særskilt valg.
Ifølge vedtektene har Valgkomiteen innstillingsplikt på alle sentrale personvalg
unntatt ny Valgkomité. Komiteens oppgave er å følge Sentralstyrets arbeid
gjennom året samt delta på arrangementer for å kunne finne og vurdere
kandidater til neste valg. Komiteen intervjuer sittende styremedlemmer,
kandidater og andre sentrale personer og foreslår nye representanter til
Sentralstyret og Kontrollkomiteen. Valgkomiteen har sin virkeperiode fra
Landsmøte til Landsmøte. Støttemedlemmer har mulighet til å stille til
valgkomitéen.
Følgende verv er på valg
To medlemmer av valgkomiteen for ett år.
Følgende har stilt til verv per 7. mai 09:00:
Sina Inngjerdingen
Live Johanna Øverhaug
Sentralstyrets innstilling
Landsmøtet velger Sina Inngjerdingen og Live Johanna Øverhaug til medlemmer
av valgkomiteen for perioden 2017-2018.
Vedlegg
Presentasjon av kandidater til Valgkomiteen
Sak åpnet
7/5
15:00
Votering
Innstillingen vedtatt ved akklamasjon
Vedtak
Landsmøtet velger Sina Inngjerdingen og Live Johanna Øverhaug til medlemmer
av valgkomiteen for perioden 2017-2018.
Sak lukket
7/5
15:02
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Sak 12/17h Valg av varamedlem til Valgkomiteen
Vedtakssak
Saksfører: Sentralstyret v/Haakon Gunleiksrud
Sentralstyret innstiller på Valgkomité. Valgkomiteen består av en leder, to
medlemmer og en vara. Leder og vara velges ved særskilt valg.
Ifølge vedtektene har Valgkomiteen innstillingsplikt på alle sentrale personvalg
unntatt ny Valgkomité. Komiteens oppgave er å følge Sentralstyrets arbeid
gjennom året samt delta på arrangementer for å kunne finne og vurdere
kandidater til neste valg. Komiteen intervjuer sittende styremedlemmer,
kandidater og andre sentrale personer og foreslår nye representanter til
Sentralstyret og Kontrollkomiteen. Valgkomiteen har sin virkeperiode fra
Landsmøte til Landsmøte. Støttemedlemmer har mulighet til å stille til
valgkomitéen.
Følgende verv er på valg
Ett varamedlem til valgkomiteen for ett år.
Følgende har stilt til verv per 7. mai:
Oliver Johan Finden
Sentralstyrets innstilling
Til varamedlem i valgkomiteen velges Oliver Johan Finden
Vedlegg
Presentasjon av kandidater til Valgkomiteen
Sak åpnet
7/5
15:03
Votering
Innstillingen vedtatt ved akklamasjon
Vedtak
Til varamedlem i valgkomiteen velges Oliver Johan Finden.
Sak lukket
7/5
15:03
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Sak 12/17i Valg av leder av kontrollkomiteen
Vedtakssak
Saksfører: Valgkomitéen v/ Magnus Myrmo Osberg
Kontrollkomiteen skal gå gjennom organisasjonens regnskap og se over
forvaltningen av midler og formål, samt at alle organisasjonsledd handler i tråd
med vedtatte vedtekter og retningslinjer.
Kontrollkomiteen skal fungere som et rådgivende organ med definisjonsmakt
over vedtekter og vedtatte retningslinjer mellom landsmøtene, samt legge fram
årlig rapport over arbeidet sitt til landsmøte.
Leder av kontrollkomiteen har det øverste ansvaret i kontrollkomiteen. I tillegg til
å planlegge komiteens arbeid og legge til rette for samarbeid, er leder av
kontrollkomiteen også ansvarlig for dialogen med sentralstyret.
Følgende verv er på valg:
● Leder av kontrolkomité
Kandidater per 7. mai:
Sarah Malena Marcher Kvassheim
Valgkomitéens innstilling
Landsmøtet velger Sarah Malena Marcher Kvassheim som leder av
kontrollkomieen for perioden 2017-18.
Sak åpnet
7/5 15:03
Votering
Innstillingen vedtatt ved akklamasjon
Vedtak
Landsmøtet velger Sarah Malena Marcher Kvassheim som leder av
kontrollkomieen for perioden 2017-18.
Sak lukket
7/5 15:04

102

Sak 12/17j Valg av medlem av kontrollkomiteen
Vedtakssak
Saksfører: Valgkomitéen v/ Sina Arnesen Inngjerdingen
En kontrollkomité skal gå gjennom regnskap og se over forvaltningen av
organisasjonens midler og formål.
Kontrollkomitéen skal fungere som et rådgivende organ med definisjonsmakt
over vedtekter og vedtatte retningslinjer mellom landsmøtene, samt legge fram
årlig rapport over arbeidet sitt til landsmøte.
Følgende verv er på valg:
● Medlem av kontrolkomité
Kandidater per 7/5 09:00:
Inger Annett Grünbeck
Valgkomitéens innstilling
Til medlem av kontrollkomiteen velges Inger Annett Grünbeck
Sak åpnet
7/5
15:04
Votering
Inger Annett Grünbeck velges ved akklamasjon
Vedtak
Til medlem av kontrollkomiteen velges Inger Annett Grünbeck. Til
suppleringsmedlem velges Amund Bugge.
Sak lukket
7/5
15:06
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Sak 12/17k Valg av varamedlem av Kontrollkomiteen
Vedtakssak
Saksfører: Valgkomitéen v/ Magnus Myrmo Osberg
Kontrollkomiteen skal gå gjennom organisasjonens regnskap og se over
forvaltningen av midler og formål, samt at alle organisasjonsledd handler i
tråd med vedtatte vedtekter og retningslinjer.
Kontrollkomiteen skal fungere som et rådgivende organ med definisjonsmakt
over vedtekter og vedtatte retningslinjer mellom landsmøtene, samt legge fram
årlig rapport over arbeidet sitt til landsmøtet.
Frem til nå har varamedlemmet fungert som et inaktivt medlem av komiteen
med mindre et av de ordinære medlemmene av kontrollkomiteen ikke er i stand
til å fullføre vervet sitt. Varamedlem velges for ett år.
Følgende verv er på valg:
● Varamedlem til Kontrollkomité
Kandidater per 7. mai kl. 09:00:
Veronika Antonsen
Valgkomitéens innstilling
Valgkomiteen har ingen innstilling.
Sak åpnet
7/5
15:08
Votering
Veronika Antonsen valgt ved akklamasjon.
Vedtak
Til varamedlem av kontrollkomiteen velges Veronika Antonsen.
Sak lukket
7/5
15:09
Møtet heves 7/5 15:31 av nyvalgt leder Kristoffer Stokkeland.
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Vedlegg 1: Forretningsorden for Landsmøtet
Forretningsorden for Humanistisk Ungdoms Landsmøte
Vedtatt på Humanistisk Ungdoms stiftelsesmøte 17.08.07. Sist endret på
Landsmøtet 15.04.16.
Følgende begreper legges til grunn for Forretningsorden:
Representant:
Delegat: Representant som innehar tale-, forslags- og stemmerett.
Vara: Representant som innehar tale- og forslagsrett.
Observatør: En som har møterett, men ikke tale- og forslagsrett.
Simpelt flertall:
Et forslag får flere stemmer enn andre, men mindre enn halvparten av de
avgitte stemmer.
Alminnelig flertall:
Over halvparten av avgitte stemmer for forslaget, avholdne teller ikke.
Absolutt flertall:
Over halvparten av alle stemmeberettigede i salen stemmer for forslaget,
avholdne teller mot.
2/3 flertall:
2/3 stemmer for, men avholdende stemmer skal ikke telles. Forslaget må ha
støtte av over halvparten av alle stemmeberettigede i salen.
A. Innledning
§ 1 Hjemmel
Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i § 5 i vedtekter for
organisasjonen. I kollisjonstilfelle viker denne forretningsorden for bestemmelser
gitt i nevnte vedtekter. Forretningsorden vedtas med absolutt flertall i
forsamlingen.
§ 2 Fravikelse
Landsmøtet kan fravike denne forretningsorden med absolutt flertall.
B. Landsmøtet
§ 3 Sammensetning
Landsmøtets sammensetning og delegatfordeling reguleres av organisasjonens
vedtekter.
Delegater fra lokallagene må innmeldes sentralt senest fire uker før Landsmøtet.
Dersom de ikke gjør det, får ikke lokallagene delegater til Landsmøtet.
Landsmøtet skal godkjenne at valg av delegater er gjort i tråd med vedtektene
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og kan underkjenne et delegatvalg ved simpelt flertall.
Ved en delegats forfall trer en vara valgt av lokallaget inn. Dersom ingen fra
lokallaget kan møte, frafaller delegatplassen. Hvert lokallag får alle utgifter i
forbindelse med Landsmøtet dekket for sine representanter, i henhold til
delegatfordeling i vedtektene.
§ 4 Rettigheter og plikter
Landsmøtet er åpent, med mindre møtet med simpelt flertall velger å lukke
møtet.
Delegater og leder av Sentralstyret har møteplikt med tale-, forslags- og
stemmerett.
Deltagelse i forhandlingene er obligatoriske for delegatene. Dersom en delegat
forlater salen skal stemmeseddel leveres inn til møteledelsen. Dersom delegaten
forlater møtet under votering gis ikke stemmeseddelen tilbake før ved åpning av
neste sak. Stemmerett kan bare overdras til vara dersom delegaten har søkt
permisjon fra møtet og Landsmøtet har godkjent denne.
Varaer har tale- og forslagsrett i møtet. Sentralstyret har møteplikt med tale- og
forslagsrett. Kontrollkomiteen har møteplikt med tale- og forslagsrett.
Valgkomiteen har møteplikt med tale- og forslagsrett i angjeldende saker.
Alle medlemmer i organisasjonen har møterett. Observatører kan innvilges
talerett i møtet. Observatører som forstyrrer møtets gjennomføring, kan vises
bort fra møtet.
Ansatte i organisasjonen har talerett. Nestleder er leders stedfortreder i møtet,
ved fravær av nestleder er økonomileder leders stedfortreder.
Landsmøtet kan ved simpelt flertall tildele talerett til andre tilstedeværende.
Ordstyrere har talerett generelt, og forslagsrett til dags-, votering- og
forretningsorden.
Under debatt har kun Sentralstyret, Kontrollkomiteen, Valgkomiteen,
vara og delegater talerett.
§ 5 Konstituering
Landsmøtet vedtar sin saksliste i tråd med innkallingen og vedtar en tidsplan for
gjennomføring av møtet. Det behandles ikke eventueltsaker på Landsmøtet.
Landsmøtet velger minst to møteledere, to referenter, to protokollunderskrivere
og et tellekorps etter innstilling fra Sentralstyret. Møteledere og referenter kan
ikke være delegater ved Landsmøtet.
C. Forhandlingene
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§ 6 Debatt – Taletid
Saksansvarlig gis tre minutters taletid til innledning. Innlegg til debatten gis to
minutters taletid, med adgang til to replikker og en svarreplikk på ett minutt
hver. Replikker kan kun tegnes dersom noe meningsbærende blir nevnt i
innlegget, og må omhandle det foregående innlegget. Det gis ikke anledning til
replikk på replikk (duplikk).
Innlegg til voteringsorden, forretningsorden, dagsorden (saksliste og tidsplan) og
saksopplysning gis ett minutts taletid uten adgang til replikk.
Taletiden kan begrenses ved simpelt flertall i møtet.
§ 7 Debatt – Taleliste
Møteleder fører taleliste. Møteleder fremmer forslag om når strek skal settes og
opplyser om dette i god tid.
Dersom det bes om ordet til voteringsorden, forretningsorden eller dagsorden,
skal pågående innlegg med meldte replikker fullføres, før ordet umiddelbart gis
til den som har meldt seg. Eventuelle forslag til forretningsorden tas opp til
votering før den ordinære debatten fortsetter. Dersom det bes om ordet til
saksopplysning skal denne gis ordet umiddelbart etter den som har ordet.
§ 8 Debatt – Forslag
Alle forslag må fremmes fra talerstolen innen strek er satt. Forslag skal
framsettes skriftlig, leveres og refereres av møtelederbordet innen fastsatte
frister i dagsorden. Forslagene skal leveres på egne forslagsark, undertegnet av
forslagstiller, eller sendes til oppgitt epostadresse.
Det kan ikke fremmes nye forslag eller endringsforslag til organisasjonens
vedtekter i møtet. Vedtektsendringsforslag skal være fremmet innen saksfristen
til Landsmøtet, og være utsendt med sakspapirene til Landsmøtet. Innen saken
åpnes på Landsmøtet kan det foreslås alternative formuleringer til forslag
innkommet innen fristen. Forslag til formuleringsendringer kan ikke gjelde andre
prinsipper i vedtektene enn det opprinnelige forslaget.
§ 9 Votering
Vedtak fattes med simpelt flertall, med mindre annet framgår av vedtekter for
organisasjonen eller denne forretningsorden. Delegatene har stemmeplikt i alle
saker, men kan stemme blankt dersom de ønsker det.
Votering skjer ved å vise stemmeskilt ved håndsopprekking, eller skriftlig ved
simpelt flertall.
Vedtak fattet av Landsmøtet trer i kraft umiddelbart om ikke annet er spesifisert
i vedtaket.
Ved stemmelikhet gjenåpnes debatten før ny voteringsrunde. Ved gjentatt
stemmelikhet i andre saker enn valg, gjelder sittende sentralstyreleders
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dobbeltstemme.
Under en voteringssekvens er det ikke adgang til å fremsette nye forslag eller
holde saksinnlegg til debatten.
Møtelederne foreslår en voteringsorden for de enkelte sakene, som vedtas av
Landsmøtet med simpelt flertall. En redaksjonskomité kan innstille på
voteringsorden.
Under en voteringssekvens lukkes møtesalen og delegatene kan ikke forlate
salen uten å miste stemmeretten i den gjeldende sak. Delegater som trer inn i
møtesalen under en votering har ikke stemmerett i den gjeldende sak.
§ 10 Protokolltilførsler
En eller flere delegater kan fremme en protokolltilførsel. Denne må varsles under
den gjeldende sak, og leveres skriftlig til møteledelsen og kunngjøres for
Landsmøtet innen møtets slutt.
§ 11 Valgkomité
Valgkomiteen har virketid fra ett Landsmøtes slutt, til neste valgkomité velges
året etter.
Kandidater til valg som er kjent fire uker før Landsmøtet skal presenteres i
sakspapirene til Landsmøtet.
Ytterligere bestemmelser for Valgkomiteen er presisert i organisasjonens
vedtekter.
§ 12 Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen skal gi en årlig rapport til Landsmøtet, og skal innstille om
godkjenning av Humanistisk Ungdoms regnskap.
Kontrollkomiteen avgir innstilling til valg av revisor.
Ytterligere bestemmelser for Kontrollkomiteen er presisert i organisasjonens
vedtekter.
§ 13 Redaksjonskomité
Dersom Landsmøtet finner det hensiktsmessig kan det velge en eller flere
redaksjonskomiteer. Kun delegater, varadelegater og Sentralstyret på
Landsmøtet kan velges til redaksjonskomité.
1. En redaksjonskomité skal bestå av inntil 3 landsmøterepresentanter.
2. En redaksjonskomité skal samordne innkomne forslag ved å:
a) Lage hefter med forslagene, nummerert og kategorisert.
b) Foreslå egne forslag for å bedre språket eller lage kompromisser mellom
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forslag med samme intensjon.
c) Dele opp forslag der det er naturlig.
3. Innstillinger:
a) Komiteen kan innstille på om hvorvidt forslag kan vedtas, avvises, eller ikke
realitetsbehandles.
b) Komiteen skal innstille på forslag av redaksjonell art.
c) Komiteen skal komme med konsekvensforklaring til de forslag hvor dette er
nødvendig.
d) Komiteen skal søke å sikre et strukturert dokument, og skal opplyse
landsmøtet om motstridende forslag som blir foreslått.
4. Samarbeid:
a) Komiteen skal utvikle voteringsorden i samarbeid med møteledere.
b) Komiteen skal forhøre seg med kontrollkomiteen om et forslag kan
realitetsbehandles dersom det er tvil.
c) Komiteen skal hente råd fra utenforstående der dette kan være
hensiktsmessig, som forslagstiller, og arbeidsutvalget.
§ 14 Valg
Personer som stiller til valg, må annonsere dette til Valgkomiteen. Personer som
ønsker å opprettholde sitt kandidatur selv om de ikke blir innstilt av
Valgkomiteen, må annonsere dette til Valgkomiteen. Ved møtestart fastsettes
frist for å melde kandidatur. Denne tidsfristen kan ikke være mindre enn en time
etter at innstillingen blir lagt frem.
Saken valg følger denne rutinen. Der ikke annet er fastgitt, er taletiden 3
minutter. I valg av leder, nestleder og økonomileder er valgtaletiden satt til 5
minutter.
Når saken valg åpner presenteres innstillingen på sentrale tillitsverv og revisor.
Hver plass ved særskilt valg tas opp med følgende rutine:
1. Valgkomiteen presenterer sin innstilling
2. Den innstilte holder sin valgtale.
3. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater.
Dersom det finnes andre kandidater:
a. En støttetaler for hver øvrig kandidat holder en redegjørelse for sin kandidat.
b. Hver kandidat ut over den innstilte holder valgtale.
c. Det gis anledning til ytterligere 1 støttetale per kandidat.
Valg i blokk gjennomføres med følgende rutine:
1. Valgkomiteen presenterer sin innstilling på hver av kandidatene
2. De innstilte kandidatene holder sine valgtaler
3. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater
Dersom det finnes andre kandidater fortsetter man fra steg 3 a som ved særskilt
valg.
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4. Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom en delegat krever det, skal
det avholdes skriftlig valg:
a. Det deles ut stemmesedler til hver delegat som så fylles ut og samles inn.
Opptellingen gjøres av tellekorpset. En representant for hver av kandidatene kan
overvåke opptellingen.
b. Dersom det ikke er noe stemmelikhet, utenom forkastede og blanke stemmer,
vil de med flest stemmer være valgt.
c. De kandidatene på valg med flest stemmer inntil antall tilgjengelige plasser vil
være valgt, og de med færrest stemmer vil være ute av valget. Ved første
avgjørende stemmelikhet vil de gjenværende med stemmelikhet gjennomgå
punkt 4a igjen.
d. Ved ytterligere stemmelikhet utfører tellekorpset loddtrekning.
D. Sluttbestemmelser
§ 15 Endring i forretningsorden
Denne forretningsorden gjelder for organisasjonens Landsmøter og mellom
møtene, med mindre Landsmøtet vedtar å fravike forretningsorden.
Endringer trer i kraft umiddelbart med mindre annet er vedtatt.
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Vedlegg 2: Humanistisk Ungdoms Årsberetning
2016
ÅRSBERETNING
HUMANISTISK UNGDOM 2016
ORGANISASJON
Landsmøtet
Det niende ordinære landsmøtet i Humanistisk Ungdom (HU) ble avholdt 15.17.april 2016 med 42 delegater og totalt 72 tilstede. Landsmøtet vedtok
grunndokumenter for organisasjonen og to politiske uttalelser i tillegg til å velge
sentrale tillitsvalgte: leder, nestleder, sentralstyremedlemmer, nye medlemmer
av valgkomiteen og kontrollkomiteen ble valgt.
Landsmøteprotokollen ble offentliggjort innen 10 uker og lagt ut på nettsidene.
Sentralstyret
Fram til Landsmøtet 15.-17.april 2016 besto Sentralstyret av:
Verv

På valg Fornavn

Etternavn

Født

Sted

Leder:

2016

Arnlaug

Høgås Skjæveland

07.10.1993

Oslo

Nestleder:

2016

Haakon

Gunleiksrud

29.10.1996

Asker

Økonomileder:

2017

Kristoffer

Stokkeland

22.06.1993

Oslo

Styremedlem:

2017

Nora

Bakken Røsshag

10.09.1997

Heimdal

2017

Reidun

Torske Jenssen

17.08.1995

Tromsø

2017

Øistein

Sommerfeldt Lysne

03.09.1996

Hvalstad

2016

Live Johanna

Steinsdatter
Øverhaug

14.05.1995

Oslo

2016

Inger Annett

Grünbeck

22.10.1996

Ås

2016

Lyka Camilla

Solhaug

06.05.1994

Brumunddal

2016

Andrea

Hornemann Stavne

16.05.1995

Drammen

2016

Didrik

Votvik Solhaug

20.10.1997

Voss

Sentralstyret 2016-2017 besto av representanter valgt på Humanistisk Ungdoms
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niende ordinære Landsmøte i 2016. Ved utgangen av året bestod styret av:
Verv

På valg Fornavn

Etternavn

Født

Sted

Leder:

2017

Arnlaug

Høgås Skjæveland

07.10.1993

Oslo

Nestleder:

2018

Øistein

Sommerfeldt Lysne

03.09.1996

Drammen

Økonomileder:

2017

Kristoffer

Stokkeland

22.06.1993

Oslo

2017

Andrine

Løvvold
Kristoffersen

13.04.2000

Tromsø

2017

Iver

Daaland Åse

29.05.2000

Trondheim

2017

Fredrik

Hagen

22.08.1998

Kongsvinger

2017

Tord-Viljar

Miranda Husebø

03.01.1998

Sandnes

2018

Haakon

Gunleiksrud

29.10.1996

Trondheim

2017

Inger Annett

Grünbeck

22.10.1996

Ås

2018

Eivin Emil

Floer

08.07.1996

Asker

2018

Alexandra M.

Lothe Raven

21.02.2000

Grimstad

2017

Didrik

Votvik Solhaug

20.10.1997

Ørnes

2017

Magnus

Christiansen

04.01.1992

Ås

Styremedlem:

Leder er frikjøpt og har kunnet jobbe tilsvarende full stilling pga. honoreringen. I
tillegg har nestleder og økonomileder mottatt et honorar for å frigjøre deres tid.
Dette gjør det enklere for Arbeidsutvalget (AU) å jobbe med HU.
I 2016 hadde Sentralstyret 6 styremøter, 5.-7.febuar, 4.-6.mars, 15.april,
26.27.juni, 25.-28.august og 11.-14.november. Møtene ble holdt i Humanistisk
Ungdoms og Human-Etisk Forbunds lokaler i Brugata 19 i Oslo. Det påtroppende
sentralstyret hadde i tillegg en strategisamling 29.april-1. mai hvor de planla
arbeidet sitt.
Sentralstyrets organisatoriske hovedfokus var, i tråd med arbeidsprogrammet
vedtatt på Landsmøtet, å aktivisere og stabilisere lokallagene. Dette har blitt
gjort blant annet gjennom lokallagsoppstart og –oppfølging, samt en politisk
kampanje for bedre seksualundervisning våren 2016. Den politiske satsningen
for perioden var kritikk av Norges støtte til undertrykkende regimer, men
sentralstyret har etter en helhetlig vurdering valgt å fokusere på ideologiske
saker som religionsdialog, skolegudstjenester og seksualundervisning.
Arnlaug Høgås Skjæveland (leder), Kristoffer Stokkeland (økonomileder) og
Øistein Lysne (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 2016 ble følgende representanter valgt inn i valgkomiteen for ett
år:
Verv

På valg

Fornavn

Etternavn

Født

Sted

Leder:

2017

Magnus

Osberg

18.05.1996

Trondheim

2017

Nora

Bakken
Røsshag

10.09.1997

Oslo

2017

Rebecca

Ponce

29.04.1999

Lye

2017

Sina

Inngjerdingen

06.05.2000

Skarnes

Medlem:

Varamedlem:

Kontrollkomiteen
På Landsmøtet i 2016 ble følgende representanter valgt inn i kontrollkomiteen for
ett eller to år:
Verv

På valg

Fornavn

Etternavn

Født

Sted

Leder:

2017

Espen

Urkegjerde

13.06.1990

Kirkenes

Medlem:

2017

Sarah Malena

Kvassheim

14.02.1995

Trondheim

2018

Ragnhild

Dahl Bjørklund

26.04.1992

Oslo

2017

Emma

Skarstein

16.07.1996

Trondheim

Varamedlem:

I forbindelse med at Ragnhild Dahl Bjørklund ble ansatt i en midlertidig
vikarstilling ble hun innvilget permisjon fra sitt verv i Kontrollkomiteen.
Varamedlem Emma Skarstein rykket opp til fast medlem av komiteen.
Sekretariatet
Humanistisk Ungdom leier kontorer hos Human-Etisk Forbund (HEF) i Brugata 19
sammen med hovedkontoret, Akershus og Oslo fylkeslag og Humanist Forlag.
Ragnhild Bakke Sjyvollen har vært ansatt i stillingen som generalsekretær
(100%).
I stillingen som kommunikasjonsmedarbeider (30%) har Annette Holmedal vært
tilsatt fram til Anders Skyrud Danielsen tok over i mars 2016, fra august var
Frida Moberg ansatt i stillingen ut 2016.
I november 2015 ble Anette Honnstad og Christian Lomsdalen ansatt som
sommerleirsjefer for sommerleir 2016.
Ragnhild Dahl Bjørklund har vært tilsatt i en midlertidig vikarstilling (30%) siden
medio november og ut året.
Lokallag
I 2016 har Sentralstyret hatt et lokallagsutvalg som fulgte opp lokallagene.
Utvalget bestod av 6 medlemmer, og ordningen fungerte godt. 1 lokallag ble
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stiftet i 2016.
Per 31. desember 2016 hadde Humanistisk Ungdom følgende lokallag:
Nr

Lokallag

Stiftet i 2016 Lokallagsleder

1

Notodden lokallag

Åste Hammer

2

Grimstad studentlag

Jakob Lothe

3

Østfold lokallag

Tobias Granli

4

Salten lokallag

Kim Andre Andersen

5

Nedre Romerike lokallag

Sandra Sauge

6

Asker og Bærum lokallag

Nicolai Levin

7

Buskerud lokallag

Andrea Stavne

8

Follo lokallag

Tomine Spæren

9

Glåmdal lokallag

Petter Olsson

10

Hordaland lokallag

Lin-Marit Bjerkemo

11

Kristiansand lokallag

12

Oslo lokallag

Gaute Boysen von Krogh

13

Sandnes lokallag

Tirill-Sofie R. Miranda

14

Trondheim lokallag

Sarah Malena Kvassheim

15

Vestfold lokallag

Emil Ek Egelandsdal

16

Grimstad lokallag

17

Haugalandet lokallag

Markus-Lauritz L. Dyrseth

29.04.2016

Jenny Bakke
Bjørnar Birkeland

14 av lokallagene var tellende per 31. desember 2016 i henhold til
Fordelingutvalgets kriterier for statsstøtte. I 2016 ble Lillesand, Stavanger,
Harstad, Arendal og Hammerfest lokallag nedlagt. Haugalandet lokallag ble
nedlagt fra januar 2017.
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.
1653 sto registrert som innmeldt per 31. desember 2016. Av disse registrerte
medlemmene hadde bare 862 betalt medlemskontingent i 2016. Humanistisk
Ungdom hadde 16 betalende støttemedlemmer i 2016.
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Det var 812 medlemmer i alderen 15-25 år som hadde betalt kontingent, disse
utløser statsstøtte fra Fordelingsutvalget i 2017. Det tilsvarende tallet i 2015 var
926, altså dreier det seg om en nedgang på 12%. 26 medlemmer betalte
kontingenten med tjenesten Vipps, og utløser dermed ikke statsstøtte.
Sentralstyret ønsker å øke antallet ordinære medlemmer som betaler kontingent.
AKTIVITETER
Sentralleddet har arrangert og deltatt på en rekke lokale, nasjonale og
internasjonale arrangementer i 2016.
Nasjonale arrangementer
Sentralstyret arrangerte vinterseminaret ”Dialog og religionskritikk” på
Haraldsheim vandrerhjem i Oslo 15.-17.januar med 34 deltakere.
Presentasjonskurset 9. -10. januar samlet 17 ungdommer på HEFs hovedkontor
for å skoleres i å presentere HU overfor konfirmanter. Sentralstyret arrangerte
også Organisasjonsseminar for tillitsvalgte på hovedkontoret i Oslo 1.-3. april,
med 29 deltakere. Sommerleiren ”Ut av virkeligheten” fra 30.juli-4.august ble
holdt på Ringerike Folkehøgskole og hadde 125 deltakere. Høstseminaret hadde
psykisk helse som tema og ble arrangert 28.-30.oktober på Haraldsheim
vandrerhjem med 39 deltakere. Et nytt Presentasjonskurs ble holdt 3.4.desember i Oslo, denne gangen ble 17 stykker skolert spesielt i å snakke om
kritisk tenkning med konfirmantene.
Lokal aktivitet
Lokallagene har avholdt spennende aktiviteter av varierende natur. Flere av
lokallagene har arrangert blant annet bli kjent-aktiviteter, informasjonsmøter,
lokale hytteturer, filmkvelder, offentlige debatter, filosofikvelder 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 og humanisme.
Andre eksempler på lokale aktiviteter: Grimstad lokallag har arrangert tur til
museum for medlemmene. Oslo arrangerte filosofikveld om følelser, mens Follo
lokallag arrangerte filmkveld om det amerikanske presidentvalget for sine
medlemmer. Sandnes lokallag arrangerte en egen aktitivitetskveld for
konfirmantene. Trondheim var et av lokallagene som hadde juleavslutning i
desember.
Internasjonal deltagelse
Ådne Funderud, Vestein Langseth Lauritsen og Tomas Himberg Berger deltok på
European Humanist Youth Days i Utrecht, Nederland 29.juli-1.august.
Kristoffer Stokkeland og Arnlaug Skjæveland representerte Humanistisk Ungdom
på generalforsamlingen i IHEYO (International Humanist Ethical Youth
Organization) på Malta 20.-22.mai.
POLITISK ARBEID
Sentralstyret vedtok i februar å støtte Røde Kors Ungdom sin uttalelse «Avskaff
ordningen med midlertidige oppholdstillatelse for enslige mindreårige
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asylsøkere». I mars vedtok sentralstyret å støtte Press’ kampanje «Ikke til
stede» som omhandlet asylbarns rett til videregående opplæring.
I april vedtok Sentralstyret å slutte seg til en markering i Oslo 25.april arrangert
av Kirkelig Fredsplattform mot eksport av militært utstyr til autoritære regimer.
Humanistisk Ungdom har deltatt på flere av de ukentlige demonstrasjonene mot
piskingen av bloggeren Raif Badawi som Amnesty arrangerer utenfor den SaudiArabiske ambassaden.
I mars vedtok Sentralstyret å bli medlem av Nasjonalt Nettverk for
Seksualundervisning. HU lanserte 1.april kampanjen «Mer enn sex». HU krever
at seksualundersivningen skal vektlegge grensesetting, identitetsbygging, samt
fokusere på mangfold og utfordre det heteronormative samfunnssynet. Videre
krever HU at det skal bli gjennomført kursing i lærerutdanningen om seksualitet,
identitet og grensesetting og at helsepersonell skal være lett tilgjengelig på alle
skoler. Humanistisk Ungdoms opprop for bedre seksualundervisning ble signert
av flere ungdomspartier og –organisasjoner og overrakt Stortingspolitiker
Marianne Aasen (Ap) 30.april under en aksjon foran Stortinget.
Fra august 2016 deltok Iver Daaland Åse i et samarbeidsprosjekt i regi av LNU
hvor medlemsorganisasjoner er representert for å skrive en skyggerapport på
statens rapport om barns rettigheter i Norge. Arbeidet ferdigstilles i løpet av
2017.
HU har tradisjonen tro markert sin motstand mot skolegudstjenester og gått ut
både lokalt og nasjonalt for livssynsnøytrale og inkluderende skoleavslutninger.
INFORMASJON OG MEDIA
Organisasjonen har publisert 4 utgaver av Humanistisk Ungdoms nyhetsbrev på
e-post. Alle medlemmer og ansatte i HEF mottar nyhetsbrevet, og andre
interesserte kan melde seg på.
Facebook ble brukt aktivt til informasjonsspredning. I dag har Humanistisk
Ungdom 3185 «likere» på Facebook. HU har en Instagram-profil som
hovedsakelig har blitt brukt til å dele bilder fra HUs arrangementer og
hverdagsdrift med medlemmer og tillitsvalgte.
Human-Etisk Forbunds medlemsblad Fri Tanke har gitt fast spalteplass til
Humanistisk Ungdom, hvor leder skriver om aksjoner, arrangement, meninger og
utvikling.
Humanistisk Ungdom har vært synlig i nasjonale media med flere oppslag, med
både leserinnlegg og intervjuer, i tradisjonelle og nettbaserte aviser. I tillegg har
enkelte lokallag fått lokal mediedekning i forbindelse med stiftelse,
arrangementer, debattinnlegg og aksjoner. I vår medieovervåkningstjeneste er
det i løpet av 2016 registrert totalt 219 artikler hvor Humanistisk Ungdom var
nevnt.
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Vår moderorganisasjon Human-Etisk Forbund fylte 60 år i 2016. I en kronikk i
Avisen Vårt Land publisert i april argumenterte HU-leder Arnlaug Høgås
Skjæveland for at forbundet må bli mer religionsvennlig og styrke dialogarbeidet.
I etterkant ble det publisert flere saker om religionskritikkens plass i det
humanistiske livssynet, blant annet var Skjæveland på Dagsnytt Atten og
diskuterte veien videre med styreleder i HEF, Tom Hedalen.
I forbindelse med kampanjen «Mer enn sex» i april var det i alt 30 oppslag og
leserbrev i nasjonale og regionale medier hvor Humanistisk Ungdom satte fokus
på behovet for en styrket og mer normkritisk seksualundervisning. I mai var det
flere oppslag om den nyvalgte ledelsen i Humanistisk Ungdom og i august kom
det en del oppslag i forbindelse med sommerleir. I løpet av november og
desember var det 22 oppslag relatert til Humanistisk Ungdoms motstand mot
skolegudstjenester.
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 som er gyldig til
august 2017. Den slår fast at Humanistisk Ungdom er Human-Etisk Forbunds
ungdomsorganisasjon, men organisatorisk og økonomisk uavhengig. HU 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 observatørrolle med møteplikt og tale- og
forslagsrett i Human-Etisk Forbunds hovedstyre. Humanistisk Ungdoms leder og
nestleder har deltatt på møter i Human-Etisk Forbunds Hovedstyre i 2016. Leder
og ansatt i HU har også hatt flere samarbeidsmøter med HEFs generalsekretær
Kristin Mile og organisasjonssjef 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
sakspapirene for HUs sentralstyremøter.
ØKONOMI
Inntektene i 2016 stammet fra medlemskontingent, deltageravgifter, Frifond
(LNU), støtte fra Barne- og likestillingsdepartementets fordelingsutvalg, og
driftstilskudd
og
prosjekttilskudd
fra
Human-Etisk
Forbund.
Utvikling i resultat og stilling
Årets overskudd er kr 378 792. Inntekter beløp seg til kr 3 395 901 mot kr 2 880
537 i 2015. HU styrte mot underskudd men reduserte egenkapitalen mer enn
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ønskelig i 2015. Det ble derfor styrt mot overskudd i 2016 med sikte på å bygge
opp igjen egenkapitalen over tid. Driftsstøtten fra HEF økte med 400 000 for at
HU skulle kunne videreføre antall aktivitetsdøgn og ansatte i 2016 samtidig som
man gjorde kutt og innsparinger. Egenkapitalen per 31.12.2016 var kr 1 132
328. Driftsstøtten fra HEF er forventet redusert med 16 % og Sentralstyret
vedtok derfor et budsjett på tampen av 2016 som innebar flere kostnadskutt
samtidig som man styrer mot å beholde en egenkapital på rundt 30% av
budsjettet.
Fortsatt drift
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift.
Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet vurderes godt og det har ikke vært iverksatt tiltak.
Likestilling
Både organisasjonssekretæren og kommunikasjonsmedarbeideren er kvinne.
Sentralstyret bestod av tretten personer hvorav ni er menn og fire er kvinner.
Humanistisk Ungdom får dermed ikke bonuspoeng i Fordelingutvalgets
tildelingsnøkkel for 2018, 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
23.-24. april deltok leder Arnlaug Skjæveland og nestleder Øistein Lysne på
Barne- og Ungdomstinget, som er representantskapsmøtet i Landsrådet for
Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). 29. september deltok Kristoffer
Stokkeland fra HU på UngDialogs årsmøte.
Ragnhild Bakke Sjyvollen, Kristoffer, Stokkeland og Arnlaug Høgås Skjæveland
har deltatt på ulike kurs hos LNU. Arnlaug Høgås Skjæveland har deltatt i LNUs
ledernettverk.
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Vedlegg 3: Regnskap 2016 med noter
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Vedlegg 4: Revisjonsberetning fra
Revisorgruppen Davita AS
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Vedlegg 5: Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram
2017/2018
Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018
Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og
organisatorisk satsninger Humanistisk Ungdom skal prioritere i sitt virke.
Arbeidsprogrammet viser også hvordan Sentralstyret legger til rette for lokalt
saksarbeid og sier hva Humanistisk Ungdom skal gjøre for å bli en sterkere og
viktigere organisasjon.
Sentralstyret står ansvarlig overfor Landsmøtet og organisasjonen for å
gjennomføre arbeidsprogrammet, og vil i løpet av året utvikle konkrete strategier
for gjennomføringen av programmets innhold. Alt arbeid forutsetter økonomisk
dekning.
Arbeidsprogrammet er delt inn i følgende arbeidsområder med delmål som står i
ikke-prioritert rekkefølge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lokal aktivitet
Medlemmer og rekruttering
Politisk arbeid og kommunikasjon
Organisasjonsutvikling
Økonomi
Internasjonalt

Lokal aktivitet
Status:
Ved utgangen av 2016 hadde Humanistisk Ungdom 16 lokallag. Disse har
varierende stabilitet, men den generelle kompetansen i lokallagene oppleves som
forbedret. Arbeidet fremover må basere seg på å stifte nye lokallag, styrke
lokallagene, og stabilisere lokallagene som møter utfordringer.
Mål:
Humanistisk Ungdom skal ha stabile og godt organiserte lokallag som har
engasjerende aktiviteter og politisk arbeid.
Humanistisk Ungdom skal frem til neste landsmøte:
Humanistisk Ungdom skal jobbe for at lokallagene skal være aktive og
velfungerende.
● Sentralstyret skal i perioden besøke alle lokallag
● Lokallagenes ressursbank på nettsidene skal kontinuerlig oppdateres og
forbedres.
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●

Alle lokallag skal få en fadder i Sentralstyret.

Humanistisk Ungdom skal jobbe for å ha økt aktivitet i lokallagene.
● Lokallagene skal tilbys skolering om organisasjonsdrift eller politiske saker
på alle nasjonale arrangementer.
● Ikke-aktive medlemmer skal informeres om sitt lokallags virksomhet.
● Inkludere lokallagene i nasjonale kampanjer.
● Sentralstyret skal utarbeide en nødhjelpspakke som hjelp til lokallag med
utfordringer knyttet til aktivitet, styrearbeid eller rekruttering.
Medlemmer og rekruttering
Status:
Humanistisk Ungdom hadde ved utgangen av 2016 862 betalende medlemmer.
Humanistisk Ungdom har i liten grad hatt en kultur for rekruttering og
medlemsverving.
Mål:
Humanistisk Ungdom skal i 2017/2018 rekruttere minst 300 nye medlemmer, og
ha minst 1100 betalende medlemmer innen utgangen av 2017.

Humanistisk Ungdom skal frem til neste landsmøte:

Store sentrale arrangementer
● Nasjonale arrangementer skal arrangeres slik at flest mulig kan delta.
● Arrangere sommerleir i 2017, hvor minst 30 deltagere er konfirmanter.
● Gjennomføre et nasjonalt høstseminar i 2017, hvor minst fem plasser er
holdt av til konfirmanter.
● Gjennomføre et nasjonalt vårseminar i 2018, hvor minst fem plasser er
holdt av til konfirmanter.
● Legge konkrete planer for å rekruttere flest mulig deltakere til nasjonale
arrangementer.
Bygge en kultur for rekruttering i organisasjonen.
● Tilby besøk fra Sentralstyret til lokallagene i arbeidet med rekruttering.
● Ta opp rekruttering og synliggjøring som tema i alle organisasjonsledd, der
det er naturlig og situasjonen passer.
● Bygge kompetanse for rekruttering gjennom jevnlig tematisering.
● Lokallagsfaddere skal lage rekrutteringsstrategier sammen med
lokallagsleder.
● Utarbeide en rekrutteringsplan for å øke antall tellende medlemmer i
organisasjonen.
● Gjennomføre to verveuker, forankret både lokalt og sentralt.
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Bedrive medlemspleie
● Sende ut en velkomstpakke til alle nye medlemmer.
● Sende ut jevnlige nyhetsbrev.
● Gjennomføre jevnlige kontingentpurringer, gjennom epost, SMS og
oppringing.
● Spre informasjon til medlemmer om viktigheten av deres medlemskap.
● Lokale tillitsvalgte skal oppfordres til å delta i diskusjoner på sosiale
medier om aktuelle saker for organisasjonen.
● Informere direktemedlemmer om muligheten til å stifte lokallag, delta på
nasjonale arrangementer og delta på Landsmøtet.
● Fremme relasjonsbygging på lokale og sentrale arrangementer, for at
Humanistisk Ungdom forblir en trygg arena for medlemmene sine.
Forsterke den naturlige overgangen fra humanistisk konfirmasjon til
medlemskap i Humanistisk Ungdom.
● Humanistisk Ungdom skal være representert på instruktørkurset.
● Jobbe for at vi skal kunne kontakte flest mulig konfirmanter gjennom mail
til alle konfirmanter.
● Lokallag i Humanistisk Ungdom skal arrangere konfirmantkvelder.
● Sikre at Humanistisk Ungdom er representert på så mange
konfirmasjonskurs som mulig, og informere om muligheten til å stifte
lokallag der det ikke finnes.
● Tillitsvalgte skal få trening i å presentere organisasjonen, med særlig fokus
på konfirmasjonskurs.
● Gi konfirmanter mulighet til å delta på HUs lokale og nasjonale
arrangementer.
● Videreutvikle samarbeidet med seremoniavdelingen i Human-Etisk Forbund
om en forsøksordning hvor HU blir direkte involvert i enkelte
konfirmasjonskurs.
Lage en naturlig overgang fra nyinnmeldt til aktiv i lokallag
● Nye medlemmer skal kontaktes av sitt lokallag
● Nye medlemmer skal inkluderes på lokale arrangementer
Vedta ny politikk for å nå ut til nye medlemmer
● Bidra til å diskutere og utvikle det humanistiske livssynet, gjennom nye
livssynsdebatter.
● Knytte det humanistiske livssynet opp mot aktuelle politiske saker.
Politisk arbeid og kommunikasjon
Status:
Humanistisk Ungdom har ved starten av 2017 3 185 likes på Facebook, 1 112
følgere på twitter og 447 følgere på Instagram. Våre nettsider fikk 38 609 unike
treff i 2016, og omlag 11 866 nye brukere. I tillegg er det 2447 personer som
abonnerer på vårt nyhetsbrev. De forskjellige arenaene gir varierte kontaktflater
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og muligheter for meningsutveksling med egne medlemmer, interessenter og
andre engasjerte individer.
Mål:
Humanistisk Ungdom skal bli en større aktør i samfunnsdebatten, for å
synliggjøre organisasjonen og organisasjonens meninger for et større publikum.
Humanistisk Ungdom skal frem til neste landsmøte:
Bli en anerkjent politisk aktør.
● Det skal gjennomføres en politisk kampanje, med tilhørende opplæring i
saken og vår argumentasjon for våre medlemmer lokalt og sentralt.
●

Tillitsvalgte lokalt og sentralt skal få skolering i mediearbeid.

●

Spre leserinnlegg og pressemeldingsmaler til lokallag, og bistå dem med
medieinnsalg til sin lokalavis.

●

Fremme Humanistisk Ungdoms saker i media.

Vekst i sosiale medier.
● Jobbe for vekst i Facebook og andre sosiale medier.
Oppdatering og synliggjøring av nettsiden
● Oppdatere nettsiden med internt, aktuelt innhold.
Organisasjonsutvikling
Status:
Humanistisk Ungdom opplevde i 2016 en reduksjon i antallet lokallag. Det ble
stiftet ett nytt lokallag, noen lokallag ble lagt ned, og en del lokallagsstyrer ble
helt utskiftet. Det oppleves som utfordrende å opprettholde disse lagene og
organisasjonen har forbedringspotensial når det kommer til å minske
gjennomstrømmingen av medlemmer, samt stabilitet i lokallagene. Det er i
dagens situasjon utfordringer knyttet til å stifte nye lokallag og å finne frivillige til
tillitsverv og sentralleddets arbeidskapasitet strekker ikke alltid til.
Mål:
Humanistisk Ungdom skal i 2016/2017 jobbe for bærekraft i alle
organisasjonsledd.
Humanistisk Ungdom skal frem til neste landsmøte:
Bearbeide og videreutvikle organisasjonsstrukturen
● Humanistisk ungdom skal på minst et av de nasjonale seminarene i
2017/2018 tilby en skoleringsparallell for lokale tillitsvalgte.
● Humanistisk Ungdom skal oppfordre lokallagene til variert aktivitet og
politiske innspill.
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Øke antallet velfungerende lokallag
● Følge opp lokallagsspirer.
● Oppfordre til å stifte nye lokallag på alle nasjonale arrangementer.
● Etterstrebe lokallag i store byer i Norge.
Videreutvikle samarbeid med andre organisasjoner
● Styrke nettverket innenfor Landsrådet for Norges barne- og
Ungdomsorganisasjoner (LNU).
● Støtte opp om og søke støtte hos andre organisasjoner og partier i felles
saker.
● Legge til rette for lokalt samarbeid med andre organisasjoner.
Økonomi
Status:
Humanistisk Ungdom gikk i 2016 med et stort overskudd som produkt av
budsjettreduksjon, effektivisering og kutt i aktivitet. Etter et stort underskudd i
2015 ligger egenkapitalen på ønsket nivå, som tilsvarer om lag 1/3 av
organisasjonens årlige omsetning. På grunn av budsjettkutt i Human-Etisk
Forbund (HEF), ble HEFs årlige driftsstøtte til Humanistisk Ungdom redusert.
Vedrørende aktivitet og praksis må Sentralstyret gjennomføre jevnlige
evalueringer og underveisvurderinger. I 2016 ble 86 % av midlene i HU-fondet
delt ut til lokallag. I 2017 burde alle midlene deles ut.
Det økonomiske ansvaret ligger hos Sentralstyret og det er derfor naturlig å ha
dette som en del av arbeidsprogrammet, som Landsmøtet kan vurdere
Sentralstyrets arbeid opp mot.
Mål:
Humanistisk Ungdom skal i perioden 2017/2018 ha en ansvarlig økonomisk drift,
noe som vil innebære å ha overskudd i tråd med det vedtatte budsjettet.
Humanistisk Ungdom skal frem til neste landsmøte:
Arbeide for å på sikt balansere driftsbudsjettet og å øke egenkapitalen:
● Vurdere forskjellige muligheter for å bruke midler mer effektivt.
● Gjennomføre tiltak for å kutte unødvendige utgifter.
● Vurdere alternative måter å få inn midler.
Hjelpe lokallagene med finansiering:
● Oppfordre lokallag til å aktivt benytte seg av HU-fondet.
● Informere lokallag om andre finansieringsmåter, og oppfordre til å bruke
dem.
● Sørge for at HU-fondets midler blir brukt opp i lokal aktivitet.
Internasjonalt
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Status:
I Norge har vi en forholdsvis godt organisert humanistbevegelse. Dette medfører
muligheter og utfordringer i møte med internasjonale samarbeidspartnere.
Mål:
Humanistisk Ungdom skal styrke samarbeid med internasjonale partnere.
Humanistisk Ungdom skal frem til neste landsmøte:
Representasjon i internasjonale fora
● Humanistisk Ungdom skal etterstrebe representasjon på vår internasjonale
paraplyorganisasjon sin generalforsamling og tilstedeværelse i dens
europeiske samarbeidsfora.
Deltakelse i internasjonale fora


Humanistisk Ungdom skal etterstrebe å sende deltakere på internasjonale
aktiviteter i Europa.

Forpliktende samarbeid
●
●

Humanistisk Ungdom skal være representert i Human-Etisk Forbunds
internasjonale utvalg.
Humanistisk Ungdom skal inngå et samarbeid med Prometheus Camps
Association, vår finske søsterorganisasjon.
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Vedlegg 6: Humanistisk Ungdoms skoleplattform
2017/2018
Humanistisk Ungdoms skoleplattform
Humanistisk Ungdoms (HU) skoleplattform har som hensikt å vise frem et større og mer
helhetlig syn på skolen enn enkeltsaksorientert. HU har et helhetlig menneske- og
samfunnssyn, og vi må derfor også ha et helhetlig syn på en av samfunnets viktigste
fellesarenaer.
Målet for Skoleplattformen er å kunne påvirke den norske skolen i en retning som gir
kritisk tenkende, bevisste og demokratiske individer, som er utdannet til å møte
mennesker med respekt, forme samfunnet rundt seg og som anerkjenner verdien av
mangfold og dialog. Humanistisk Ungdom ønsker seg en kunnskaps- og forskningsbasert
skole som gir godt grunnlag for læring og engasjement både i og utenfor skolen.
Plattformen er strukturert rundt et hovedmål innenfor hvert felt, med flere delmål som
har som formål å bevege skolen i riktig retning.
Plattformen er intendert til bruk både internt, for skolering, og eksternt, i møte med
andre politiske organisasjoner og media. Skoleplattformen behandles av landsmøte hvert
oddetallsår.
Skoleplattformen er delt inn i følgende tematiske felt:
1. Religions- og livssynsundervisning.
2. Religion i andre fag.
3. Kritisk tenkning
4. Seksualundervisning og grensesetting
5. Praksis og menneskemøter
6. Private religiøse grunnskoler
1. Religions- og livssynsundervisning.
Status og argumentasjon:
Siden overgangen fra KRL til RLE i 2007 har det eksistert en felles forståelse i de politiske
miljøene om at faget trenger stabilitet og ro. Dette ble motvirket gjennom innføringen av
KRLE, hvor kristendommen får tilbake en særposisjon i religionsundervisningen.
Religionsfaget har med andre ord ikke fått verken ro eller stabilitet, og skal settes ti år
tilbake på grunn av kristen symbolpolitikk.
HU kjemper for en religions- og livssynsundervisning som likestiller forskjellige livssyn,
og som presenterer dem på en objektiv måte. Dette vil bidra til større mangfold og
aksept for forskjellige livssyn, fordi det ikke vil være forkynnende og ikke minst fordi et
likeverdig faglig grunnlag gir elevene det beste grunnlaget for å bygge opp kompetanse
og forståelse for forskjellige livssyn.
Hovedmål:
 Sikre et likeverdig, kunnskapsbasert og mangfoldig religionsfag
Humanistisk Ungdom mener et likeverdig og mangfoldig fag, som ikke forkynner eller
forskjellsbehandler, gir det best grunnlaget for unges læring, og vil oppfordre til
gjensidig forståelse og dialog mellom forskjellige tros- og livssynsretninger.
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Delmål:
 Fjerne KRLE og erstatte det med et likebehandlende livssynsfag.
KRL-faget ble funnet å være i strid med menneskerettighetene i 2007, og å
gjeninnføre et slikt fag er å ta religionsundervisningen flere steg tilbake. HU vil derfor
arbeide mot KRLE-faget og heller evaluere det gamle RLE-faget for å gi dette bedre
forankring, mer likeverdig innhold og potensiale for læringsutbytte.


Fremheve den kritiske tenkningens rolle i filosofi og etikk

Humanistisk Ungdom mener at kritisk tenkning, i både et historisk og moderne
perspektiv, er grunnleggende for elevenes mulighet til å gjøre egne vurderinger, finne
egne synspunkter og diskutere moralske og etiske spørsmål.
 Øke antall timer livssynsundervisning på ungdomstrinnet
HU vil arbeide for å fremheve en større grad av mangfold blant tros- og
livssynssamfunn. Dagens religionsfag er sterkt preget av de store religiøse
retningene, mens dagens mangfoldige samfunn har en annen sammensetning.
Dessverre kommer mangfoldet sjeldent til syne i undervisningen, mye på grunn av
lite tid per kompetansemål. Derfor mener vi at antallet timer med
livssynsundervisning på ungdomstrinnet burde økes, slik at elevene får mulighet til å
sette seg godt inn i flere livssynsretninger.

2. Religion i andre fag.
Status og argumentasjon:
Med dagens faglige inndeling er det lett å se skillelinjer mellom forskjellige fag. Allikevel
opplever mange elever at disse linjene forsvinner gjennom forskjellige skolers og læreres
praksis. Det brukes religiøse tekster til litteraturanalyse, religiøse verdensbilder
fremheves i naturfag, og ikke minst møter mange religiøs moral i både samfunnsfag og
seksualundervisning. Dette medfører et press mot elevene, hvor religion løftes frem
uavhengig av fag. Ikke minst vektlegges ofte religiøs kultur og tradisjon som grunnlag
for hvorfor det skal undervises om utover fagets opprinnelige rammer.
Humanistisk Ungdom ønsker respekt for fagenes egenart, hvor det ikke skal blandes inn
religiøse elementer. Humanistisk Ungdom vil jobbe for at religionsundervisningen skjer i
religionsfaget, og annen undervisning skjer i sine fag. Dette betyr ikke at tverrfaglighet
ikke kan forekomme, og det er i enkelte emner viktig å være klar over religiøse
synspunkter om tema
Mål:


Et klart og tydelig skille mellom religionsundervisning og andre fag.

Humanistisk Ungdom jobber for at religionsundervisningen foregår i sitt fag, og ikke
gjennom å bruke for eksempel religiøse skapelsesberetninger eller kreasjonisme i
naturfag. Allikevel anerkjenner Humanistisk Ungdom at religiøse tekster kan være
faglig relevant, men at disse ikke skal brukes forkynnende.
Delmål:
 Skille klart mellom religionens rolle i kultur og tradisjon og religionens innhold.
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Humanistisk Ungdom anerkjenner at religion har en sentral rolle i samfunnet, både i
historisk og i dag, men mener dette ikke er et grunnlag for at religion skal være et
tema i nært sagt alle fag. Skal religion tas opp i andre fag en religionsfaget må det
være fra analytisk perspektiv, hvor man f. eks ser på religion som samfunnsfenomen
eller historisk fenomen, uten at dette nødvendiggjør undervisning om
meningsinnholdet i religionen.


Undervisning om kristendommens plass i kulturarven skal ikke brukes
forkynnende eller instruerende.

Særlig den kristne kulturarven fremheves ofte i flere fag, som en rettferdiggjøring av
religiøs tematikk. HU mener det må være et klart skille mellom å anerkjenne norsk
kristendom som samfunnsfenomen, eller som historisk del av
samfunnsoppbygningen, og det religiøse budskapet som kristendommen har. Man
kan formidle en kulturarv og religiøs tradisjon uten å gå inn på religiøse budskap.


Skille mellom religioners historie og religioners historiefortelling.

Humanistisk Ungdom mener det er viktig å kjenne til religioners historie. Kunnskap
om deres opprinnelse, utvikling og samfunnspåvirkning er allikevel ikke det samme
som religionens interne historie. Det er viktig religiøs historiefortelling ikke forveksles
med faget historie. Humanistisk Ungdom mener at det særlig i historiefaget er viktig
at det ikke blandes mellom religiøs historie, basert på tro, og normal
historieformidling.

3. Kritisk tenkning
Status og argumentasjon
I dag er kritisk tenkning godt representert i både læreplaner og kompetansemål,
men undervises om i svært varierende grad. Kritisk tenkning er høyaktuell for
dagens unge, og burde derfor ha en mye tydeligere og prioritert rolle i
undervisningen. Dette gjelder ikke minst i livssynsfaget, der det å kunne vurdere
påstander kritisk ofte vil være spesielt viktig. Humanistisk Ungdom mener kritisk
tenkning er å på selvstendig grunnlag kunne stille spørsmål, reflektere og tenke
rasjonelt om egne meninger, noe skolen ikke kan undervurdere viktigheten av.
I den moderne verden møter vi ny informasjon konstant. Det er da viktig at
ungdom tilegner seg verktøyene som kreves for å kunne vurdere informasjon på
en kritisk måte. Kildekritikk er svært sentralt innen kritisk tenkning, men
vektlegges lite i skolen. For eksempel omfatter kildekritikk evnen til å utfordre
etablerte synspunkter, noe de færreste opplever å få muligheten til i dagens
skole.
Mål:


Få kritisk tenkning inn i alle relevante fag.

Humanistisk Ungdom ønsker at kritisk tenkning skal inn i kompetansemålene i alle
relevante fag. Kritisk tenkning er relevant i alt fra litteraturstudier og naturvitenskap
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til samfunnsdebatt, historie og menneskesyn. Til og med i et fag som kroppsøving er
evnen til selvstendig refleksjon, f. eks om kroppsidealer, relevant.
Delmål:
 Vektlegge individuell refleksjon i alle fag.
Et av de mest sentrale momentene ved kritisk tenkning er den individuelle
refleksjonen. Prinsippet om at man må finne egne svar, basert på en kritisk
gjennomgang av informasjonen man har, er grunnleggende for et rasjonelt
verdensbilde, der man som individ må vurdere egne standpunkt.


Fokusere på informasjonsinnhenting og kildekritikk i alle fag.

Dagens skole preges av nye teknologiske muligheter. Gjennom normaliseringen av
internettet i skolehverdagen og undervisningen endrer kunnskapsbildet seg drastisk.
Fakta er kun noen tastetrykk unna og det er mer aktuelt å vurdere hva som er fakta
og hva som ikke er det, ut fra evnen til å forholde seg kritisk til informasjonen man
finner, heller enn evnen til å gjengi og pugge.


Gi elevene god opplæring i saklig og kunnskapsbasert meningsutveksling.

Humanistisk Ungdom mener det er gjennom dialog og diskusjon man lærer om
hverandre og av hverandre. Da er det viktig at meningsutveksling skjer på riktige
premisser. Dialog må være preget av respekt, saklighet og kunnskap må ligge til
grunn for forskjellige meninger. Skolens oppgave er å trene elevene i nettopp denne
typen utveksling.
4. Seksualundervisning og grensesetting
Status og argumentasjon:
Seksualundervisning har i lang tid vært en vanskelig del av den norske undervisningen.
Kvaliteten og innholdet varierer fra skole til skole og fra klasse til klasse. Noen opplever
moraliserende og normativt begrensende undervisning, mens andre opplever
overdrevent informative opplegg. Dette medfører at ungdom kan oppleve en stor grad av
press, og opplever det vanskelig å få svar i skolen.
Humanistisk Ungdom mener det er viktig at elever får en god seksualundervisning, som
både kan bidra til trygghet for enkeltindividet og kunnskap blant ungdom som gruppe.
Seksualitet er sentralt i de fleste menneskers liv og det må legges til rette for at ungdom
kan få kunnskap, møte forståelse og få et sunt og rasjonelt forhold til egen og andres
seksualitet og identitet. Det er viktig at seksualundervisning, forstått som undervisning
om seksualitet, grensesetting og identitet, er en gjennomgående del av utdanningsløpet.
Mål:


En hensiktsmessig seksualundervisning, med vekt på grensesetting, mangfold og
individets rett, som gir all ungdom muligheten til å sette egne grenser og føle
trygghet i seg selv.

Humanistisk Ungdom vil arbeide for at seksualundervisningen skal standardiseres, og
at individuelle grenser og respekt mellom mennesker skal ligge til grunn for
undervisningen. Dette handler ønsket om å gjøre ungdom trygge på egen identitet og
seksualitet i møte med andre.
Delmål:

139



Alle skoler skal ha kvalifisert helsepersonell lett tilgjengelig i skoletiden.

Humanistisk Ungdom ønsker en stor satsning på skolehelsetjenesten, hvor elever må
ha tilgang på både medisinsk personell og samtalepartnere. Dette handler om å gi
noen å komme til med vanskelige spørsmål og situasjoner, samtidig som dette ikke
skal gå utover skolegangen.


Gjøre seksualundervisning til en obligatorisk del av lærerutdanningen

For å bidra til en mer helhetlig og sammenhengende seksualundervisning, og
forståelse for det brede seksualitets- og identitetsmangfoldet burde
seksualundervisning være en naturlig del av lærerutdanningen. Dette vil forebygge
moralistisk og potensielt dømmende undervisning, samt gi lærerne mer erfaring og
flere verktøy for å undervise om det som er et utfordrende tema.


I seksualundervisningen skal det vektlegges grensesetting og identitetsbygging,
samt utfordre et heteronormativt samfunnssyn.

Dagens seksualundervisning preges av et hetero- og cisnormativt syn, hvor det
normale er et par bestående av en mann og en kvinne. Undervisningen fokuserer på
det biologiske som skjer, samt fokus på prevensjon. Humanistisk Ungdom ønsker at
grensesetting for individet vektlegges i større grad. Undervisningen bør fokusere på
relasjonen mellom mennesker og deres frivillige samvær, og ikke minst at det vises
at det finnes flere former for samliv. Ikke minst bør det vises frem at det finnes et
stort kjønnsmangfold: ikke bare mann og kvinne.


Nasjonale retningslinjer for seksualundervisning

Seksualundervisningen man får på skolen kan variere stort etter hvor man bor.
Undervisningen kan påvirkes av lærerens personlige oppfatninger og fordommer, noe
som gjerne gir utslag på hvilke holdninger elevene sitter igjen med. Derfor ønsker HU
strenge retningslinjer for både pensum og undervisning om seksualitet og identitet.

5. Praksis og menneskemøter
Status og argumentasjon
I dag preges skolen av en teoretisk tilnærming til livssyn. Selv om det er viktig å
lære om bakgrunnen for forskjellige livssyn, er dette en begrensende tilnærming
til faget. Humanistisk Ungdom mener at elever best får forståelse for et livssyn
dersom de får møte representanter derifra. Derfor bør skoler så godt det lar seg
gjøre legge opp til dialog med og om forskjellige livssyn i undervisningen.
Flere steder praktiseres det allerede jevnlige møter med livssyn, men disse er alt
for ofte i en misjonerende form. Det er skolens ansvar å sørge for at det som blir
presentert for elevene både er konstruktivt for læring, og et nyansert bilde av
flere livssyn. Humanistisk Ungdom ønsker at livssyn skal være jevnt
representerte i dialogmøter, i motsetning til dagens situasjon der Den norske
Kirke i alt for stor grad er overrepresentert. Slike møter i skolen må være preget
av mangfold, ikke monolog og misjon.
Mål:


En sekulær fellesskole med fokus på mangfold og innsikt
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Humanistisk Ungdom vil jobbe for en sekulær og likebehandlende fellesskole, som har
som mål å skape forståelse for mangfoldet som eksisterer i livssyn gjennom
menneskemøter og dialog.

Delmål:


Avskaffe skolegudstjenester

Humanistisk Ungdom vil avskaffe alle former for skolegudstjenester. Religiøse
seremonier hører ikke hjemme i skoletiden, spesielt ikke i regi av skolen. Om elever
bruker sin fritid på religiøs aktivitet, på bakgrunn av personlig overbevisning og
ønske, er dette bare bra, men skolen skal ikke bidra i religiøse arrangementer,
uavhengig om dette er for en majoritet eller minoritet. Derfor mener Humanistisk
Ungdom at alle former for gudstjeneste i skoletiden eller i regi av skolen skal
avskaffes. Isteden burde man benytte livssynsnøytrale avslutninger som alle kan
delta og føle seg komfortable på.


Sikre likeverdig grunnlag for trossamfunn ved besøk av skolen.

Dagens skolesituasjon preges av at den Den norske Kirke har en representasjon som
overskygger nesten alle andre tros- og livssynssamfunn. Mange steder inkluderer
dette informering om eller selve konfirmasjonsundervisningen i skoletiden. Dette
både stjeler tid skolen kunne brukt på andre ting og ekskluderer de som ikke skulle
ønske å konfirmere seg kristelig. Humanistisk Ungdom ønsker seg et felles regelverk
for alle skoler, som er likeverdig for tros- og livssynssamfunn, og at skolen skal
etterstrebe en likhet i representasjon. Dette betyr at det kreves at skolen oppsøker
flere livssyn dersom de får besøk eller besøker et livssynssamfunn.


gjennomføre besøk hos et mangfold av tros- og livssynssamfunn, for dialogmøter.

Humanistisk Ungdom åpner for skolebesøk hos religiøse bygg for læring om religion,
uten forkynnelse. Samtidig er det viktig at elevene møter en variasjon av tros- og
livssynssamfunn, for å vise frem det mangfoldet som finnes av verdensbilder,
trossystemer og menneskesyn. Humanistisk Ungdom mener at alle religiøse
seremonier har et forkynnende formål og ønsker ikke observasjon av disse.


Integrere opplegg som fremmer dialog i undervisningen.

Humanistisk Ungdom ønsker at opplegg, som f. Menneskebiblioteket, tas i aktiv bruk
av skoler, for å vise fram forskjellige menneskers og gruppers situasjoner,
synspunkter og at dette skjer gjennom positive og konstruktive samtaler, der man
har som mål å bygge ned fordommer. Humanistisk Ungdom mener at skolen skal
undervise i og ta i bruk dialog i møte med livssyn og andre typer menneskegrupper.

6. Private religiøse grunnskoler
Status og argumentasjon:
Tradisjonelt sett har privatskoler i Norge i stor grad vært religiøse, men de siste
tiårene har det vært en stor vekst av alternativer til dette. Disse skolene driver
gjerne alternativ pedagogikk, men forholder seg som regel til almen akseptert
kunnskap og samfunnsnyttige ferdigheter. Humanistisk ungdom er i prinsippet
positive til at elever skal kunne få den opplæringen som passer dem, men stiller
seg kritiske til opplegg som lærer opp elever til å bli religiøse. Det er uheldig at
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religiøse holdninger og oppfatninger skal være en viktig del av grunnopplæringen
for unge, spesielt med tanke på at religiøse skoler har vist seg å til tider holde
tilbake deler av pensum.
Den norske grunnskolen skal ha som mål å utdanne selvstendig tenkende
ungdom på bakgrunn av respekt og forståelse. Grunnskolen skal ikke oppdra
ungdom til å tro på en enkelt religion, da dette i flere tilfeller kan gå utover
andre viktige deler av livssynsundervisningen. Dersom livssynsmyndig ungdom
ønsker ta religiøs videregående utdanning er det deres eget valg, men barn
under livssynsmyndig alder burde ikke møte misjon i det som skal være barnets
viktigste arena for læring. Derfor ønsker Humanistisk Ungdom at den norske
staten ikke skal finansiere hverken religiøse grunnskoler eller barnehager.
Mål:
Humanistisk Ungdom vil jobbe for at støtten til private religiøse grunnskoler og
barnehager skal bli trukket, ettersom misjonering for livssynsumyndige
barnbygger opp skiller mellom barn og unge basert på religion.
Delmål:


At elever opplever å være del av en inkluderende skole.

I et mangfoldig samfunn er det skolens oppgave å bygge ned skiller mellom
menneskegrupper. Skoler som deler inn elevene etter slike skiller bidrar til
stigmatisering og økte forskjeller mellom mennesker. Humanistisk Ungdom
mener det er skolens oppgave å vise frem mangfold, og ha en likeverdig
innstilling til forskjellige tros- og livssynsretninger.


At private grunnskoler som mottar statsstøtte, ikke skal drive forkynnende
opplæring

Humanistisk Ungdom mener det er en stor prinsipiell forskjell på foresatte
som oppdrar sine barn i en religiøs tradisjon og at det er organisert
trosopplæring i skolen. Selv om disse skolene står utenfor det offentlige
skolesystemet er det en vesentlig andel av elever som går på slike skoler, og
disse møter et verdensbilde der skolen definerer et livssyn som sannere enn
andre. Skolen skal være en livssynsnøytral og balansert kunnskapsformidler,
ikke en arena for misjonering og indoktrinering. Nettopp rolleblandingen
mellom formidling av reell, anerkjent kunnskap og subjektiv religiøs
overbevisning gjør det vanskelig for elevene å skille mellom kunnskap og
personlige meninger. Dette hører ikke hjemme i et moderne samfunn.
Humanistisk Ungdom vil derfor arbeide for å trekke støtten til religiøse private
grunnskoler.
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