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SENTRALSTYREMØTE 26.-28.08.11
Saksbehandler: Marit Simonsen

Sak 48/11 Referat sentralstyremøte 17.-19.06.11
Tilstede: Dan-Raoul H. Miranda, Anders Garbom Backe, Espen Urkegjerde,
Matias Bravo-Jara (ikke sak 44), Linea Solgård, Amund Bugge, Lin-Marit
Bjerkemo, Ida Keihl Olsen, Anine Humlen, Helene Kleppestø, Synøve Vang,
Kristoffer Jonson, Juni Høiby, Gabriel Kjølsø Morkemo(sak 44,46c), Marit
Simonsen (ansatt/referent)
Forfall: Kjetil Hermansen, Anna Marie Antonsen, Daniel Rømuld, Arnlaug
Skjæveland.
Saksliste:

Sak 32/11

Innkalling og saksliste

Sak 33/11

Referat frå førre møte

Sak 34/11

Orienteringar
a. Medlemsrekruttering
b. Økonomistatus
c. Styrets runde
d. Sekretariatet
e. Lagas runde
f.
Internasjonalt/IHEYO
g. Lokallagsanalyse
h. HEFs landsmøte
i. Sommerleir
j. Id Est
k. Nettsider
l. Forretningsorden for sentralstyret

Sak 35/11

Retningslinjer for påmelding, eigendel, og avbestilling på
nasjonale seminar

Sak 36/11

Delegater til IHEYOs generalforsamling

Sak 37/11

Deltakaravgift for arrangørar

Sak 38/11

Arbeidsprogram og arbeidsfordeling

Sak 39/11

Honorering av leiar og nødfond

Sak 40/11

Sosial sentralstyresamling i september

Sak 41/11

Samanlikning av politiske parti

Sak 42/11

Reunion for konfirmantar

Sak 43/11

Innspill til Utvalg for gjennomgang av statens tros- og
livssynspolitikk (Stålsettutvalget)

Sak 44/11

Konfidensiell sak

Sak 45/11

HMS-handbok og personalhandbok

Sak 46/11

Eventuelt

Sak 32/11 Innkalling og saksliste
Dan-Raoul fremmet forslag om forslags- og talerett til alle innkalte ved møtet,
altså påtroppende sentralstyre i tillegg til sittende. Det var ingen innvendinger til
dette.
Tillegg til Saksliste:
Sak
Sak
Sak
Sak

46/11
46/11
46/11
46/11

Eventuelt:
a Hovedstyrerepresentant
b Kilometergodtgjørelse
c Sommerleirsted 2012

Sentralstyrets vedtak:
”Alle fremmøtte får forslags- og talerett. Innkalling og saksliste
godkjennes.”
Sak 33/11 Referat fra forrige møte
Kristoffer lurer på hvorfor Haugalandet står med rød status i referatet fra lagenes
runde. Dette er feil, Haugalandet skulle vært gul, ikke rød.

Sentralstyrets vedtak:
”Referatet godkjennes med endringer”.

Sak 34/11 Orienteringer
a. Medlemsrekruttering
Det er 718 betalende medlemmer per 18. juni. Det er totalt 1327 innmeldte
medlemmer. Dette er noe lavere enn i fjor. Vi satser på å få på plass innmelding
på SMS før sommeren. Teknisk løsning for SMS virker, men det snakker ikke
med medlemsregisteret. Det koster en del, men er under utarbeidelse.
b. Økonomistatus
Regnskapet ble sist ajourført i slutten av april pga regnskapsførers sykmelding.
Synøve viste frem regnskapet og forklarte hva som er budsjett og hva som er
regnskap i vår oversikt.
Synøve minner om at Sentralstyre har ansvaret for budsjett og regnskap
sammen med henne, og dermed er det viktig at alle forstår det og følger med.
c. Styrets runde
Dan-Raoul: Var med å arrangere Landsmøte, med valg av flott nytt
sentralstyre. Dan-Raoul og Helene var på BUT, Barne- og Ungdomstinget, hvor
Kjetil ble valgt inn i valgkomiteen. Vært med på en del evaluering og
avslutningsarbeide med Ingen Liker å Bli Lurt. Jobbet noe med SMS-løsningen.
Har jobbet veldig mye med personalhåndbok, og hatt medarbeidersamtale. Har
hatt AU-overlapping hvor gamle og nye AU og Org.- og Adm.-konsulent deltok,
ble kjent og jobbet med kommunikasjon og samarbeid. Var på ”HIV er ingen
forbrytelse”-avslutning. Vært på hovedstyremøte i HEF, og HEFs Landsmøte.
Presenterte to saker, hvor begge gikk slik HU ønsket. Ble valgt inn til
valgkomiteen i HEF. Så på potensielt nytt leirsted med Synøve. Har begynt i
siviltjeneste på huset, så får ikke jobbet så mye med HU mer, men er mer
tilgjengelig enn om han haddde vært et annet sted. Ellers, mye generell drift,
AU-møter, sommerleirmøte. Var i integreringsdebatt, i panelet. Var på
konspirasjonsforedrag med Fri Tanke. Var på debatt om alternativ medisin i regi
av Ingen Liker å Bli Lurt (ILÅBL), og på lansering av Tunstads nye bok Juks. Hatt
mye møter med Helene og Synøve med forberedelser til neste år. 17. mai var
Dan-Raoul, Espen, Amund og Roar Johnsen på Kråkstad og delte ut boller, saft
og kjeks. Kirka hadde ikke noe reelt alternativ for andre folk. Dan-Raoul dro som
privatperson, men det ble noe HU-oppmerksomhet av det.
Anders: Deltok på Landsmøte. Anders og Dan-Raoul var på integreringsdebatt.
Sitter i arbeidsgruppe for WHC. Har skrevet en Fri Tanke-artikkel. Deltatt på
sommerleirmøter. Vært på årsmøte til Populus, vi ble godtatt. Vært på infomøte
med dem med Marit. Hatt medarbeidersamtale med MKM. Overlappingshelg for
AU. Vært på to LNU-kurs, et om styrets ansvar, og et om økonomi. AU-møter.
Noen uker med eksamener. Mye sommerleirarbeid og forberedelser til SSt-møte.
Fulgt opp Tønsberg en god del. På tirsdag var han i TV-intervju med Cappelen
Damm. De lager video med intervjuer fra alle livssynssamfunn i Norge, som skal
selges inn til VGS over hele landet.
Ida: Deltatt på HU og HEFs landsmøte. Jobbet en del med Akershus, med
konfirmantkurs og snakket med noen på Øvre Romerike som ønsker å starte
lokallag. Jobbet mye med sommerleir, har ansvar for vertskap (hosting) av
internasjonale gjester. Jobber med mal til arbeidsplan for regionskontakter.

Matias: Deltatt på HU og HEFs Landsmøte. Jobbet en del med lokallaget. Jobbet
en del med inkluderingsbrosjyren med noen til. Vært på hjertestarterkurs.
Amund: Deltatt på HU Landsmøte. Utdeling av boller og saft på Kråkstad. I
forbindelse med WHC har det vært mye kontakt med IHEYO. Vært på
livredningskurs i forberedelse til sommerleiren. Bidratt en del på kontoret i
mellom også. Jobbet med Id Est.
Juni: Vært på Landsmøte og drevet lokallag.
Lin-Marit. Vært på Landsmøte, prøvd å følge opp Nordland, begynt arbeidet
med leiravis til sommerleiren.
Espen: Vært på Landsmøte for HU og HEF. Var på Kråkstad med Dan-Raoul og
Amund. Var på debatt om ILÅBL. Skrevet en del sakspapirer. Besøk i Bodø for å
hjelpe til med å starte lokallag i Bodø, men få dukket opp. Hjalp til litt med
integreringsbrosjyre. Vært på livredningskurs, og hjulpet til med
konfirmasjonsinformering.
Anine: Landsmøte HU, HEF. Gjort en del for HEF. Vært i kontakt med HEFere i
Halden som ønsker å starte lokallag for HU. Informert konfirmanter i Ålesund om
HU. (Var i Sunnmørsposten for HEF).
Synøve: Vært på landsmøtet il HU, overlappingshelg AU, vært med på masse
sommerleirmøter, livredningskurs, to kurs med LNU, jobbet en del med Kjetil for
å bli klar. Begynt å se på økonomi-sidene på nett. Var med på
integreringsdebatten, boklansering, ILÅBL-debatt. Ringt til alle lokallag for å få
inn regnskap – det har tatt veldig mye tid!
Kristoffer: Vært på landsmøte HU, HEF. Vært i konf.grupper på Haugalandet. Er
HU-representant i fylkesstyret i Rogaland, fremmet våre saker der. Gjort masse
HEF-arbeide, og lokallagsarbeide.
Helene: :Landsmøte HU, ble valgt! Var med en gang med på aksjon, og holdt
appell. Har også deltatt på medarbeidersamtale, AU-overlapping, to kurs hos
LNU. Forberedelser til HEFs Landsmøte. Var på Barne og Ungdoms-Tinget (BUT),
hadde stand der. Var med på Juks-lansering og landsmøte til HEF. Observatør på
Hovedstyret. Også med på ”HIV er ingen forbrytelse” hos Justisdepartementet.
Sommerleirmøter. Blitt ferdig med fagbrev og flyttet til Oslo!
Linea: Landsmøte til HU og hatt eksamen.
d. Sekretariatet
Tatt over mer og mer vanlig drift fra Mari-Kristine – og nå er hun i permisjon.
Har vært på masse kurs: Styrearbeid hos LNU, Photoshop og InDesign,
brukerseminar hos Fordelingsutvalget, teambuilding hos Frivillighet Norge,
dialogkurs med HEF, bruk av OrgSys, ny versjon av Episerver og livredning. Har
hjulpet til en del med sommerleir; vært med på møter og hatt mye administrativt
med internasjonale gjester. Var på infomøte om Populus med Anders. Arrangert
HUs Landsmøte og vært observatør på HEF hovedstyremøte og Landsmøte.
Jobbet med dokumentasjon for søknader til Fordelingsutvalget og

Momskompensasjonen, og revisjon av dette. Forberedt AU-overlapping.
Forberedt sentralstyremøte.
Mari-Kristine ryddet masse i arkiver og kontoret og gjort unna en del småting,
samt overført store mengder kunnskap til Marit.
e. Lagenes runde
Se eget referat.
f. Internasjonalt / IHEYO
Tidligere har det vært halvskuffende oppdateringer fra IHEYO, få aktiviteter,
resten har blitt utsatt. Mye ”nedsettinger av utvalg som skal jobbe med
nedsetting av utvalg”. Men nå i det siste har det blitt masse aktivitet. Mye
praktisk arbeid med sommerleir og WHC. Mye mail til Marit og sommerleirsjefer i
forbindelse med påmelding. Også en del internt. Spore opp informasjon. De
trenger lokaler også den 11. Kanskje Frivillighet Norge, konferansesenteret, eller
LNU. Oda Aase var i Nederland i landsmøtehelgen. Gikk greit, bortsett fra at mye
var på nederlandsk. Hun rekrutterte noen til leir.
g. Lokallagsanalyse
Lite nytt der dessverre, men blir fylt opp med ny info fra dette møtet og sendt ut
før sommeren.
h. HEFs landsmøte
Lang diskusjon som endte med toårige landsmøteperioder, og landsstyre som
har minst ett møte årlig. Valgperioden er lik, toårige perioder for alle fremdeles.
Da blir det altså valg hvert landsmøte.
Det kom også vedtak om at HEF aktivt skal bidra til å rekruttere unge HEFmedlemmer til HU i alle ledd. Vi har nå et landsmøtevedtak om å få støtte!
HU har også fått to observatører med talerett på HEFs landsmøter, sponses av
HEF. Vi kan da alltid sende noen. I tillegg kommer representant i hovedstyret, og
dersom det ikke er samme person, leder av HU. Totalt potensielt fire personer.
Det kom også fine uttalelser om ILÅBL, Skole og barnehage og Gravferd – kirke
eller kommunalt. Dan-Raoul fremmet også forslag om at HS-møtene skal
distribueres digitalt, sannsynligvis i form av video. Dette trer i kraft fra første
møtet i september.
HU har god støtte i lokallagene/ landsstyret! Tom Hedalen er også valgt til
nestleder, og han har alltid vært en god støtte for oss. Lillian Hjorth, Robert
Rustad, og Andreas Heldal-Lund sitter fremdeles og har alltid vært gode
støttespillere for oss. Oda Marthine er også valgt inn som 1. vara og kan ende
opp med å ha stemmerett ofte. Dan-Raoul er også valgt inn i valgkomiteen.
i. Sommerleir
Full og litt til! Proppfull venteliste. Det blir mange internasjonale deltakere!
Nepal, Burundi, Liberia, Pakistan, India, Aserbadjan, Ghana, Nigeria, Uganda,
Nederland, Tyskland, Belgia, Brazil. Programmet er i ferd med å ferdigstilles og
kommer til å inneholde besøk fra HEF, Norges Fredslag, Fredskorpset,
Krigsskolen, muligens CISV, og internasjonale bidrar også.

j. Id Est
Syv påmeldte, tre arrangører fra HEF. Det blir koselig. Ble sendt ut i
nyhetsbrevet, men brevet ble rotete i formateringen, kan ha blitt litt tapt.
k. Nettsider
Dan-Raoul skal få til møte med Logica (drifterne) så snart som mulig. Dan-Raoul
håper å få drifte sidene videre. Vi har fått 300 000 til omleggingen, så det bør gå
fint. Håper å få det på plass før jul, senest januar. HEFs egne sider ble også
veldig forsinket.
l. Forretningsorden for sentralstyret
Nytt sentralstyre skal vedta sin egen forretningsorden på neste møte. Sittende
og avtroppende vedtok det foreliggende for et år siden. Kom gjerne med innspill
før neste møte.
Sak 35/11 Retningslinjer for påmelding, egenandel, og avbestilling på
nasjonale seminar
Dan-Raoul orienterte med bakgrunn i sakspapiret. Endringer det er verdt å
merke seg: Det er lov med alkohol på HU-arrangement så fremt dette er planlagt
som 18+ arrangement og er annonsert som dette i god tid. Det er også
spesifisert om misbruk av rusmidler, der denne spesifiseringen manglet før.
Sentralstyrets vedtak:
”Sentralstyret vedtar Retningslinjer for påmelding, egenandel og
avbestilling på nasjonale seminar”.
Sak 36/11 Delegater til generalforsamling i IHEYO
Ettersom møtet avholdes i Oslo sender vi to med stemmerett og kan også
forsøke å få plass til alle andre som ønsker det. Amund sitter allerede i IHEYOstyret.
Hvem har lyst til å være representanter?
Amund er fra styret (trenger ikke delegatplass).
Dan-Raoul delegat.
Anders vara.
Matias delegat
Hvem har lyst til å observere?
Ida, Synøve, Helene.
Sentralstyrets vedtak:
”Sentralstyret velger Dan-Raoul Miranda og Matias-Andres Bravo-Jara til
delegater til IHEYOs generalforsamling, og Anders Garbom Backe er vara. Ida
Keihl Olsen, Synøve Vang og Helene Kleppestø sendes som observatører”.

Sak 37/11 Deltakeravgift for arrangører
Alle sentralstyremedlemmer får 25% rabatt på arrangementer.
Arrangementsansvarlige får også arrangementet gratis. Stort sett har dette vært
AU-medlemmer, men nå er det andre i SSt som bidrar i varierende grad. Det kan
være vanskelig å avgjøre hvem som skal få gratis.
Fra diskusjonen:
- Kan være noen som er utpekt som medarrangør på forhånd som ikke
bidrar – blir disse da blindpassasjerer?
- Vi må passe på at folk som er delansvarlige også har nok å gjøre. Se til at
man ikke oppnevner for mange.
- De som ikke får med seg arrangementet på grunn av planlegging og
ansvar bør ha gratis. Men man mister ofte mye av programmet som SSt –
og det er en del av rollen.
- SSt og AU forventes å bidra uten å behøve å kverulere om kompensasjon.
- Viktig at arrangørgruppa er mellom 2 og 4 (til vanlig størrelse
arrangement. På HELT var det 2 hovedarrangører og 3 delarrangører, det
var for mange.
Konsensus gikk mot innstillingen og det ble spurt om det var innvendinger til
denne. Det var det ikke.
Sentralstyrets vedtak:
”Alle som sentralstyret har utnevnt som arrangører slipper å betale
deltageravgift på arrangementet de er med å arrangere”.

Sak 38/11 Arbeidsprogram og arbeidsfordeling
Sentralstyrets oppgaver i kommende term fordeles som følger:
Lokallagsledersamling
Helene (hovedansvar)
Gabriel (delansvarlig)
Anine (delansvarlig)
Espen (delansvarlig)
Ideologiseminar
Anders (hovedansvar)
Juni(delansvar)
Synøve (delansvar)
Arnlaug (delansvar)
Lokallagsverksted
Lin-Marit (hovedansvar)
Kristoffer (delansvar)
Anine (delansvar)
Linea (delansvar)

Konfirmantreunion
Eget vedtak, se sak 42/11.
Nye nettsider
Dan-Raoul
Linea (delansvar)
Strategiutvalg (langvarig strategi)
Ida og Espen nedsetter utvalget.
Det foreslås å forhøre oss med Lars-Petter? Andre ressurspersoner til å være
med. Dan-Raoul kan også kanskje tenke seg å bidra
Kontakte HEF-medlemmer i vår aldersgruppe
Helene
Anders
Digitalisering av medlemsregister
Amund
Synøve
Lokallagskontakter
Anine: Ålesund, Oslo
Kristoffer: Egersund, Jæren
Espen: Trondheim, Sandnes
Juni: Glåmdal, Tønsberg
Amund: Hamar, Halden
Dan-Raoul: Tromsø, Vadsø,
Gabriel: Haugalandet, Bergen
Anders følger opp Marius frem til lokallaget er opprettet.
Noen bemerkninger om å være lokallagskontakt:
Er det nødvendig med varaer? Forvirrende for lokallaget? Det blir delegert videre
likevel. Holde det innenfor gruppa. Viktig å ha en person for lokallaget. Har man
ikke tid, så lager man tid. Det er praktisk at kontakten er i geografisk nærhet.
Internasjonalt ansvarlig (Internasjonalt utvalg)
Anders (leder for gruppa i HU, sitter også i kongresskomiteen til World Humanist
Congress), Lin-Marit og Amund
Ansvarlig for gjennomgang av plattform til landsmøte 2012
Espen, Arnlaug
Ansvarlig for gjennomgang av vedtekter til landsmøte 2012
Dan-Raoul, Kristoffer, Gabriel
Ansvarlig for innstilling til valgkomite til landsmøte 2012
Synøve, Anine
Ansvar for sosiale medier og internettansvarlig
Nettsider: Linea. Amund hjelper. Sosiale medier: Anine, Dan-Raoul.

Merk: Vi må ha en dugnad for å oppdatere alle HEF-linkene på nettsidene våre.
Hovedansvar for oppfølging av delmål i arbeidsprogram
Internasjonalt – Anders
Livssyn – Dan-Raoul
Meninger – Helene
Dialog – Arnlaug
Kritisk tenkning – Kristoffer
Møteplass – AU
Organisasjon – Linea
Sentralstyrets vedtak:
”Sentralstyret har fordelt ansvarsområder for det kommende året som
angitt ovenfor”.
Sak 39/11 Honorering av leder og nødfond
Marit orienterte med bakgrunn i sakspapir, og bemerket at endringen var
anbefalt av regnskapsfører, og at ettersom ny leder trår i kraft 1. juli burde
saken behandles umiddelbart, selv om sittende Sentralstyre allerede har fattet et
vedtak om leders honorar.
Fra diskusjonen:
- Nødfond burde vært pakket inn i denne ordningen? Innstillingen vil gjøre
det mer stabilt for leder. Er det krise kan man søke om hjelp likevel, fordi
det er en krise. Sentralstyre vil behandle det uansett.
- Ved lavt skattenivå er utbetalingen ganske høy hvis det bare skal holde til
overlevelse. Men sist vi hadde denne diskusjonen var før Dan-Raoul hadde
sin første ferie – og han forteller at det er problematisk å ta seg fri i det
hele tatt med oppgavene og lønnsnivået.
Votering:
Mot saksbehandlers innstilling: Ingen personer
For saksbehandlers innstilling: 7 personer
Avholdende : 2 personer
Sentralstyrets vedtak:
”Humanistisk Ungdom øker leders honorar til statens lønnstrinn 1 (kr.
214 700 per 1. mai2011) fra og med 1. juli 2011”.
Sak 40/11 Sosial sentralstyresamling i september
Marit orienterte med bakgrunn i sakspapir. Det ble påpekt at selv om det er en
hovedsakelig sosial tur vil det åpnes for å ta opp møtesaker på samlingen. Vi
satser også på en kortere samling, kanskje bare lørdag til søndag. Det må jobbes
med hvor det kan være da huset er fullt i september.

Sentralstyrets vedtak:
”Sentralstyret arrangerer en sosial sentralstyresamling i september.
Arbeidsutvalget er hovedarrangører”.
Sak 41/11 Sammenlikning av politiske parti
Espen orienterte med bakgrunn i sakspapiret. Saken er ment som en orientering
til våre medlemmer om hvilke medlemmer som jobber for de sakene vi bryr oss
om. Det bør fremheves i videre spredning av informasjonen at dette ikke er HUs
oppfordring til stemmegivning, men en informasjon om våre kampsaker.
Sentralstyrets vedtak:
”Espen legger utredningen på nettsidene våre og følger opp saken videre
frem mot valg.”.
Sak 42/11 Reunion for konfirmanter
Dan-Raoul orienterte med bakgrunn i sakspapiret. Dan-Raoul kan muligens jobbe
med dette som del av sitt sivilarbeide.
Fra diskusjonen:
- Det er omkring 3 000 konfirmanter i Oslo og Akershus. Stort
rekrutteringsgrunnlag. Gode muligheter for støtte fra HEF.
- Tromsø-helgen var litt lite retur for pengene – vi brukte mye penger på
det. Men vi brukte også mye penger for å fly opp SSt og opphold for dem.
- Det er også viktig at vi unge bidrar med opplegget.
- Ønskelig å ha det i september eller oktober.
Oslo Lokallag blir nok dratt med og må regne med noe merarbeid.
Vi søker om prosjektmidler fra HEF, de har en stor pott. I tillegg har vi satt av
80 000 til rekruttering hvor lite er brukt.
Forslag: ha en uformell bade- og grillekveld hvor vi kan lodde stemningen.
Snakke med dem som har hatt ansvar for konfirmantgruppene i Oslo. Prøve å
spille litt på Cecilie og Anja.
Sentralstyrets vedtak:
”Amund har hovedansvar for arbeidet med reunionleiren. Espen, Linea og
Anine vil assistere i arbeidet. Dan-Raoul bidrar hvis han får jobbe med det fra
sivilarbeiderstillingen ”.
Sak 43/11 Innspill til Utvalg for gjennomgang av statens tros- og
livssynspolitikk (Stålsettutvalget)

Anders orienterte med bakgrunn i sakspapiret.
Det bemerkes at Anders har begynt å skrive en del, selv om det står i
innstillingen at noen skal velges til å gjøre dette. Det er likevel hensiktsmessig at
flere hjelper til i arbeidet.
Sentralstyrets vedtak:
”Anders fortsetter arbeidet med innspillet, og Synøve bidrar. Ida og LinMarit vil se ekstra over utkastet når det sendes til Sentralstyret for oversyn”.
Sak 44/11 Konfidensiell sak
Saken har eget referat.
Sak 45/11 HMS-håndbok og personalhåndbok
Dan-Raoul orienterte med bakgrunn i sakspapir. Noen bemerkninger kom opp:
HMS-håndbok
- HMS bør defineres tidligere (på forsiden).
- Siste side: Internkontroll: endre bedriften til organisasjonen.
Personalhåndbok
- Det står gjennomgående ”styret”, ikke ”sentralstyre”, som det bør stå.
- En gang bør det stå ”Humanistisk Ungdom, heretter HU”.
- 1.2 – Nå tar vi revidering etter behov, men vi kan fastsette tidspunkt hvis
ønskelig.
- 3.2 Sette inn ”andre” foran forhold, for å unngå forhold og forhold.
Det ble spurt om kanskje SSt burde godkjenne ansettelsen som AU innstiller på?
Dette blir i grunnen uryddig ettersom de da må godkjenne noe de ikke har
grunnlag for å ta stilling til.
Dokumentet har vært gjennomgått av Kristin Mile og personalavdelingen i HEF.
Sentralstyrets vedtak:
”Sentralstyret vedtar HMS-håndbok og personalhåndbok med ovennevnte
endringer”.
Sak 46/11 Eventuelt
Sak 46 a HUs representant i Hovedstyret
Dan-Raoul informerte: HU har alltid en representant i HEFs hovedstyre (HS). Det
er fornuftig at leder er der, det er også HS vant til. I forhold til at vi kan få en
ekstra person tilstede etter HEFs Landsmøtevedtak, gjelder ikke det før neste
HS-periode.

HS-møtene er gjerne fredag før et helgeseminar. Disse er gode og nyttige, så det
oppfordres til deltakelse på de seminarene. I oktober er det landsstyresamling og
seminar. Kan være lurt å ha noen herfra som er med der. Det er også planlagt et
HAMU-seminar i november.
Helene foreslås som representant, Anders som vara.
Sentralstyrets vedtak:
”Helene Kleppestø representerer HU i HEFs hovedstyre, Anders Garbom
Backe er vara”.
Sak 46b Kilometergodtgjørelse
Dan-Raoul fremla saken: Bil er sjelden billigste reisevei, men noen ganger er det
behov for at ansatt / andre kjører utstyr liknende til våre samlinger og
seminarer. Da bør vi ha en vedtatt kilometergodtgjørelse. Vi kan bruke statens
satser (3,65 kr/km), eller opp til 3 kr/km. 3 kr/km er tak for skattefri
godtgjørelse. Det er uansett opp til hver å sikre sin egen utførelse i forbindelse
med skatt.
Dette vil bare gjelde pålagt reising, og bruk av ordningen skal godkjennes før
reisen av Økonomileder eller en på lokalt nivå der hensiktsmessig.
Sentralstyrets vedtak:
” HU dekker utgifter Kilometergodtgjørelse dekkes inntil statens reiser, ved
godkjenning fra AU”.
Sak 46c Sommerleirsted 2012
Dan-Raoul og Synøve informerte:
Vi evaluerer kontinuerlig sommerleirsted, og nå har vi funnet et nytt potensielt
sted: Ringerike Folkehøyskole. Den ligger 45 minutter unna Oslo, er billigere enn
Numedal, men har ikke svømmebasseng. Det ser ut til at det er bademuligheter
noe unna. Kvarter å kjøre til et bra sted, men kan være et badested nærmere
også. De låner ut minibusser, som de også kan kjøre. De har kapasitet til 114,
altså noe større enn Numedal, og da talte vi ikke med lærerboliger. Numedal er
maks 102 inkludert personal.
Standarden er betydelig bedre på Ringerike. Jafnadr hadde dårlige
tilbakemeldinger der. Luktet rart der, og de ansatte var ikke hyggelige. Stedet
fikk gjennomsnittskarakter 2 av 10, i 2006. Men de har pusset opp masse, og
sekretariat har godt inntrykk etter noe kontakt.
Det er nok verdt å prøve ut når det er så mye billigere. Det er også bedre
tilrettelagt for rullestol.
Imidlertid er det veldig kort å gå til Hønefoss sentrum. Ikke isolert som vi er
vant. Plutselig er ti stykker i byen?

Uteareal: Stor fotballbane, stor grøntareale. Sitteplasser til alle ute. Ikke helt
som en idrettshøyskole, men greit uteareale. Så ingen volleyballbane. Kan kjøpe
nett selv, evt.
De har ingen aula, men de har en stor samlingssal hvor alle får plass i kinooppsett. Litt bedre tilrettelagt for mer gruppebaserte greier. Mer fokus på
aktivitet og mindre på foredrag på et sånt sted. Noe som er naturlig mens vi
vokser.
Sentralstyrets vedtak:
”Vi ønsker å forsøke å booke Ringerike folkehøyskole til sommerleir 2012.
Dersom denne ikke er ledig følger AU opp med via epost til Sentralstyret.”

Møtekritikk:
- Bra møte, få tilfeller av det vi pleier å kritisere
- Flinke til å la saker ligge i lokalet og ikke ta dem med ut
- Forstyrrende med ting som blir sendt rundt
- Vanligvis er vi litt færre
- Fint bordoppsett, lettere å se alle nå.
- Kan ha snacks på eget bord?
- Ofte gjentagelser av meninger istedenfor å bare si ”jeg er enig”.
- Litt krass tone noen ganger
- Veldig hyggelig sentralstyremøte!
- En ting er en opphetet debatt, noe annet er personangrep, som vi er flinke
til å holde oss unna.
- Til tider litt rotete hvordan vi forholder oss til talelista.
- Vært bra møte
- Effektivt, fått gjennom store saker
- Litt utydelig noen ganger hvem som har innlegg og replikk. Ellers god flyt.
- Bedre nå enn før!
- Begynne møtet med møtekritikk fra sist
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