Referat fra
Sentralstyremøte i
Humanistisk Ungdom
10.-12.MARS 2017
REFERENT: ASTRI MENNE SJONER

Møtet ble konstituert fredag 10. mars og avsluttet søndag 12. mars.
Tilstede
Øistein Sommerfeldt Lysne
Kristoffer Stokkeland
Haakon Gunleiksrud
Eivin Floer
Alexandra Martha Lothe Raven
Inger Annett Grünbeck
Iver Daaland Åse
Andrine Løvvold Kristoffersen
Magnus Christiansen
Astri Menne Sjoner (referent)
Forfall
Didrik Votvik Solhaug
Tord-Viljar Miranda Husebø
Fredrik Hagen
Arnlaug Høgås Skjæveland
Gjester
Helle Gannestad, kommunikasjonsmedarbeider snakket om kampanje og
kommunikasjon på fredag.
Sina Inngjerdingen, valgkomiteen, var tilstede under hele møtet.
Nora Bakken Røsshaug, valgkomiteen, var tilstede fredag.
Magnus Osberg, valgkomiteen, var tilstede søndag.

2 av
37

Saksliste
Sak 55-16/17 Godkjenning av innkalling og saksliste - V

1

Sak 56-16/17 Godkjenning av referat fra forrige møte - O

1

Sak 57-16/17 Orienteringer - O

2

Medlemsrekruttering

2

Økonomistatus

2

HU-fondet

3

Styrets runde

3

Sekretariatet

3

Ymse

4

Lokallagsutvalget

5

Internasjonalt

5

Kampanje

5

Media

5

Landsmøtet

5

E-postsaker

6

Sak 58-16/17 Politisk kvarter - D

8

Sak 59- 16/17 IHEYO GA - V

8

Sak 60-16/17 Deltakelse på Barne- og Ungdomstinget - V

9

Sak 61-16/17 Godkjenning av årsberetning 2016 - V

10

Sak 32 a-16/17 Innstilling til Landsmøtet: endringer i vedtektene - V

11

Sak 62-16/17 Redaksjonelle endringer i vedtektsendringsforslag - V

11

Sak 63-16/17 Innstilling til Landsmøtet: Valgkomite – V

13

Sak 64-16/17 Landsmøtet 2017: Møteverv - V

13

Sak 65-16/17 Innstilling til Landsmøtet: Dagsorden – V

14

Sak 32 b-16/17 Innstilling til Landsmøtet: Forretningsorden - V

17

Sak 49-16/17 Arbeidsprogram - V

20

Sak 44-16/17 Uttalelser til Landsmøtet 2017 - V

25

Sak 34-16/17 Skoleplattform - V

26

Sak 66-16/17 Eventuelt - D

28

Vedlegg 1: Årsberetning Humanistisk Ungdom 2016

29

Vedlegg 2: Forretningsorden med endringer

30

3 av
37

Vedlegg 3: Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017-2018

31

Vedlegg 4: Uttalelse: «Staten må likebehandle og stille krav til tros- og
livssynssamfunn»

32

Vedlegg 5: Humanistisk Ungdoms skoleplattform

33

4 av
37

1

Sak 55-16/17 Godkjenning av innkalling og saksliste - V
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Vedtakssak
Saksbehandler: Øistein Sommerfeldt Lysne
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Forslag til vedtak
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Innkalling og saksliste godkjennes
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Sak 56-16/17 Godkjenning av referat fra forrige møte - O

Vedtak
Innkalling og saksliste ble godkjent

10
11
12
13
14
15
16

Orienteringssak
Saksbehandler: Astri Sjoner

17

Referatet er sendt ut sammen med sakspapirene.

Referat fra sentralstyremøtet 27.-29.januar ble sendt ut 1.februar. Det har ikke
kommet inn merknader til referatet og det anses derfor som godkjent av
sentralstyret. Referatet er sendt til ledelsen i Human-Etisk Forbund og publisert
på våre hjemmesider.
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Sak 57-16/17 Orienteringer - O
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Orienteringssak
Saksbehandler: Astri Sjoner
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Medlemsrekruttering
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Per 28. februar 2017 hadde vi 375 betalende medlemmer, hvorav 8 er
støttemedlemmer og 367 er tellende medlemmer i henhold til
Fordelingsutvalgets definisjon.
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Som man kan se av oversikten under, trenger vi flere kontingentinnbetalinger for
å ligge på samme nivå som i fjor. Dere må bli mye flinkere til å rekruttere nye
medlemmer til HU. Det må etableres en kultur for verving og betaling av
kontingent.
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Vi har per i dag 1291 aktive avtaler i medlemsregisteret som potensielt vil være
betalende medlemmer i løpet av 2017. Kontingentkrav for 2017 ble sendt ut i
uke 3 til alle medlemmer per brev. I uke 8 ble det sendt en påminnelse til alle
medlemmer om vårseminaret. I den forbindelse ble de også minet på
kontingentbetalingen, uten at dette har ført til særlig mange nye innbetalinger.
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Tellende medlemmer ihht Fordelingsutvalget
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Økonomistatus
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Årsregnskapet for 2016 er ferdigstilt og signert av sentralstyret.
HEF har gjort vedtak på driftsstøtten til HU, og vi får innvilget 1,6 millioner.
Dette er det beløpet vi søkte om etter tilleggssøknaden som ble innsendt i
desember. De inntektskildene som ble lagt til grunn for budsjettbehandlingen i
november gjelder med andre ord fortsatt.
Kampanjen «Tenkekasse» planlegges nå å overskride den avsatte
budsjettrammen for kampanje i 2017. Foreløpig er det ikke snakk om store
summer, og det er ikke behov for budsjettrevidering. Posten vil kunne bli økt ved
en eventuell budsjettrevidering senere.

2 av
37

45

HU-fondet
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Hittil i år har det ikke blitt utdelt noen midler fra HU-fondet. De fleste lokallagene
har ikke fullført rapporteringen for 2016.
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Styrets runde
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Skriftlige orienteringer skal sendes inn til sekretariatet i forkant av møtet, slik at
det kommer med i referatet. Disse orienteringene er sendt innen fristen:
Iver Daaland Åse
 Deltatt på Nedre Romeriket lokallags årsmøte
 Deltatt på Sør-Trøndelag lokallags årsmøte
 Bidratt i redaksjonskomite for barnas rapport
 Holdt flere kampanjepresantasjoner for konfirmanter
 Skrevet og sendt inn 2 leserinnlegg + «Dagens ungdom» hos aftenposten
(Hvorav 1 innlegg ble trykket)
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Sekretariatet
Dette har sekretariatet arbeidet med siden forrige sentralstyremøte:
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Helle Gannestad
Kampanje:
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Sentralstyret ønsket navnet #faktasjekkdeg på årets kampanje om kritisk
tenkning. I den forbindelse har jeg prøvd å samle trådene ved å forme budskapet
og tappe kreative uttak på ideen. For å ha noe visuelt og konseptuelt rundt
kampanjen har jeg i samarbeid med resten av kontoret utviklet en verktøykasse.
Verktøykassen inneholder de klassiske verktøyene, bare at vi har gitt dem en

Inger Annett Grünbeck
Har jobba med skoleringsopplegget til vårseminaret
Haakon Gunleiksrud
 Deltatt på årsmøtet og gjennomført diskusjonsopplegg for Sør-Trøndelag
lokallag. (Sitter nå i styret der).
 Fulgt opp lokallagene mine og hjulpet dem med gjennomføringen av deres
årsmøter
 Kurset konfirmanter i Bergen om HU og livssynslikestilling, over to helger.
Siste sammen med Kristoffer.
 Jobbet med rekruttering og forberedelse til vårseminaret.
 Forberedt og skrevet sakspapir til arbeidsprogrammet.
 Forberedt saken om forretningsorden.
 LU-møte
 Vårseminar-møter
 Jobbet med Valgkomite for 2017-2018.
 Skrevet leserinnlegg.
 Skrevet Landsmøteutalelse.
 Blitt intervjuet av Framtida om det tredje juridiske kjønn.
 Jobbet med Iver for å skrive leserinnlegg til lokallagene.
 Ymse småting over mail og sosiale medier, og annet.
Magnus Christiansen
 Deltatt på årsmøte Follo lokallag
 Jobbet med aktiviteter og innledere til vårsem
 Kontaktet medlemmer for fremme deltagelse :D
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kritisk tekningsfunksjon. Eksempelvis: En hammer brukes til å knuse myter,
mens en sag brukes til å dele en sak i flere biter. I den forbindelse har jeg også
samarbeidet med HEFs kommunikasjonsavdeling for felles kick off 1. april. Jeg
har begynt på en pressepakke for å få blest rundt kampanjen.
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Utadrettet kommunikasjon:
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Jeg er euforisk over at vi hadde en god uke i slutten av februar med to
leserinnlegg på trykk i Aftenposten Si;D! Leserinnlegg er en god måte å vise for
de som ikke kjenner til oss hva vi står for, og ikke minst for våre egne
medlemmer at vi er en levende og menende organisasjon. Dette
genererte bra trafikk på Facebook. Vi holder også godt liv i arrangementene
våre, og vårseminar har fått mye drahjelp de siste ukene.
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Ymse
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Kontaktet og signert kontrakt med illustratør i forbindelse med
sommerleir-tskjorter 😎 Blir fett. #sommerhjernen2k17
Har sammen med sommerleirsjef Marit planlagt kommunikasjon for
sommerleiren/navn.
Blitt utnevnt til kontorets partyfixer etter vellykket Fangene på fortetavslutning for Ragnhild.

Ragnhild Dahl Bjørklund
Ragnhild er ansatt i en midlertidig stilling som vikar 30%. Ragnhild startet i
jobben 18. november 2016.
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Ragnhild Bakke Sjyvollen
Ragnhild hadde sin siste arbeidsdag i HU 24. februar. Mye av tiden siden forrige
sentralstyremøte har blitt brukt til planlegging og opplæring av ny
generalsekretær, i tillegg til daglig drift og administrasjon.
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Astri Menne Sjoner
Astri begynte i jobben 10. februar, og har hatt to uker med overlapp sammen
med Ragnhild Sjyvollen. Mye tid har gått med til opplæring, men også
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Jeg har skrevet ferdig og lastet opp tekster om ulike aktiviteter man kan
arrangere i lokallag, og tekster om hvordan skrive leserinnlegg og
pressemeldinger på nettsidene.
Pakket og sendt ut alle sommerleirflyere til konf.kursledere over hele
landet. Noen av disse har kommet i retur pga. feil adresse til kurslederne.
Nå har jeg kontaktet alle kursledere dette gjelder og jobber med å skaffe
de riktige adressene. Jeg skal sende flyerne på nytt til riktig adresse, når
jeg har fått tak i de.
Kontaktet og booket Eirik Newth til å holde foredrag på vårseminaret.
Sendt ut forespørsel om deltagelse på paneldebatt til flere aktuelle
deltagere.

Medlemspleie
Påmeldinger til vårseminaret
Oppfølging av lokallag, registrering og tilrettelegging for nye styrer
Samarbeidsmøte med HEF
Samarbeidsmøter med seremoni- og kommunikasjonsavdelingen om
kampanje rettet mot konfirmanter
Daglig drift og administrasjon
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Lokallagsutvalget

144
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13 lokallag har avholdt årsmøte, og Notoddens årsmøte avholdes 9. mars.
Buskerud lokallag er blant de som har avholdt årsmøte, men som blir lagt ned av
sentralstyret. Totalt har vi med dette 13 aktive lokallag i Humanistisk Ungdom.
Protokoll og regnskap savnes fortsatt fra hhv 2 og 3 lokallag. 9 av årsmøtene har
blitt besøkt av sentralstyret.
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Lokallagsutvalget har hatt ett møte siden forrige sentralstyremøte. Arbeidet har
dreid seg om den nye valgkomiteen som skal velges på landsmøtet. Se egen sak.
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Internasjonalt

152
153
154
155
156
157
158

Humanistisk Ungdom har blitt invitert til å ta del i VID vitenskapelige høgskoles
søknad om deltakelse i prosjektet «BEYOND: Bridging European Youth over
Networks of Diversity. Beyond Religious and Secular Coexistence?». Dette er et
treårig forskningsprosjekt som skal gjennomføres i flere land de neste tre årene.
Målet er å studere samspillet mellom religiøse og sekulære deler av samfunnet i
hvert av de 8 landene i prosjektet. Kristoffer har, på vegne av HU, signert på at
HU har en intensjon om å delta i prosjektet dersom VID får tilslag på sin søknad.
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World Humanist Congress i Brasil er avlyst og at IHEYO GA derfor er flyttet til
London. Derfor aktuelt å delta på tross av at vi egentlig hadde bestemt oss for å
ikke delta i år og det er derfor fremmet sak om det til dette møtet.
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Kampanje

163
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Kampanjen Tenkekasse planlegges samtidig som konfirmantbesøkene pågår.
Fokuset på kritisk tenkning er med andre ord stort i HU om dagen. Pr 28.02 har
det blitt holdt 18 kampanjebesøk i konfirmantgrupper rundt om i landet. 20
besøk er planlagt og avtalt i løpet av mars og april. Flere av kampanjeholderne
har mer kapasitet, og vil gjerne holde flere kurs.
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Media

169
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Medieovervåkingstjenesten Retriever har registrert 9 treff på Humanistisk
Ungdom i perioden 18. januar til 3. mars. Her er høydepunktene:
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Sentraltsyremedlem Iver Daaland Åse gratulerte Kong Harald med dagen i
Aftenposten 21. februar, og etterlyste med det religionsfrihet også for de
kongelige.

174
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177

Dagen etter fulgte Haakon Gunleiksrud opp med Si;D-innlegget «Ingen tar skade
av et tredje juridisk kjønn». Begge innleggene ble delt av Aftenposten på
Facebook. Humanistisk Ungdoms facebookside ble tagget i innleggene, og 22.
februar ga desidert flest besøk på siden vår denne måneden.

178
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Framtida.no fulgte opp Haakons innlegg, og intervjuet ham i saken «-Innføring
av tredje kjønn kan redde liv» 23. februar.

180

Landsmøtet

181
182
183
184

Landsmøtet 2017 avholdes 5.-7.mai på Tonsenhagen skole i Oslo. Det jobbes for
tiden med de siste påmeldingene, og de siste delegatene fra lokallagene. I løpet
av mars måned vil sekretariatet sørge for reisebestilling til alle deltakere,
budsjett for arrangementet og befaring på Tonsenhagen skole.
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Sakspapirene må sendes ut til alle deltakerne 7. april (før påske). I sekretariatet
har nødvendigheten av sakspapirer på papir blitt diskutert. Sentralstyrets
synspunkter på dette mottas med takk.
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Det blir avslutningsmiddag og siste sentralstyremøte før overlappinga 4.mai.
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E-postsaker

190

Sentralstyret har behandlet følgende saker på e-post:

191
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a) Nedleggelse av Buskerud lokallag.
Saken ble sendt ut av Kristoffer Stokkeland 21. februar
Bakgrunn
Buskerud lokallag har avholdt årsmøte, men klarte ikke å stille et nytt styre.
Nedleggelse ble drøftet på årsmøtet, men grunnet misforståelser ikke
gjennomført.

197

Lokallaget har 36 medlemmer pr. 31.12.2016

198
199

Lokallagsutvalget (m/leder) vurderer det slik at det ikke er verdt å forsøke med
mer livreddende tiltak og ønsker at sentralstyret skal legge ned lokallaget.

200
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Saksbehandlers innstilling:
«Sentralstyret legger ned Buskerud lokallag.»

202
203

Sentralstyrets vedtak
Forslaget ble vedtatt.
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b) Årsmøte i Notodden lokallag
Saken ble sendt ut av Kristoffer Stokkeland 22. februar
Bakgrunn
Notodden lokallag har enda ikke fått gjennomført årsmøtet og ønsker å
gjennomføre dette 9. mars kl. 16 på Notodden VGS. Om vi sender ut innkalling i
morgen overholdes 2 uker first på den, men vedtektene våre krever at årsmøter
gjennomføres senest i februar. Sentralstyre har anledning til dispensasjon.
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«Sentralstyret kan etter søknad gi lokallag dispensasjon fra «§1, 3, 6 og 7 i disse
vedtektene.»
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Innstilling
Sentralstyret godkjenner at Notodden Lokallag får dispensasjon fra §7.
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Sentralstyrets vedtak
Forslaget ble vedtatt.
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c) Utvidet stilling kommunikasjonsmedarbeider
Saken ble sent ut av Kristoffer Stokkeland 22. februar
Bakgrunn
I arbeidet med kampanjen har det blitt tydelig at det ville vært nyttig med mer
arbeidskapasitet for kommunikasjonsmedarbeideren i tidsperioden mars-april.
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Det foreslås derfor fra Arbeidsutvalget sin side at stillingen øker fra 30% (1,5
dag i uka) til 40% (2 dager i uka) i mars og april måned.
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Økonomisk konsekvens
~6000 ekstra i lønnsutgifter totalt.
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Innstilling
Sentralstyret øker kommunikasjonsstillingen fra 30% til 40% i prosjektperioden
mars-april.
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Sentralstyrets vedtak
Forslaget ble vedtatt.
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d) Nedleggelse av Hordaland lokallag
Saken ble sent ut av Kristoffer Stokkeland 23. februar
Bakgrunn
Hordaland lokallag har over lengre tid (flere år) vært inaktivt, med et sittende
styre som ikke har skapt aktivitet - nå har vi enighet med dem om å legge ned.
Det eksisterer planer om å forsøke å stifte et nytt lokallag i Bergen, men for å
slippe å forholde seg til det tidligere styret og slikt ønsker man å legge ned
Hordaland og stifte Bergen LL på nytt om vi får det til.

239
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Økonomiske konsekvenser
Ingen av betydning. I underkant av 2000 på konto og ingen utsikter til at
Hordaland vil være et tellende lokallag i 2017.

242
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Innstilling
«Sentralstyret legger ned Hordaland lokallag.»
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Sentralstyrets vedtak:
Forslaget ble vedtatt
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Sak 58-16/17 Politisk kvarter - D

248
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Diskusjonssak
Saksbehandler: Øistein Sommerfeldt Lysne
Muntlig orientering ble gitt i møtet.
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Sak 59- 16/17 IHEYO GA - V

254
255

Vedtakssak
Saksbehandler: Kristoffer Stokkeland

256

Bakgrunn

257
258
259
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IHEYO sitt årsmøte (General Assembly - GA), avholdes i London 4. august. I
utgangspuntet ble det ikke avsatt penger til å reise når IHEYO GA skulle være i
Brasil, men nå som World Humanist Congress ble avlyst og GA flyttet til London
er det igjen aktuelt å delta.

261
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Vi har ordinært to stemmer og har som regel fått bære tre stemmer på vegne av
HEF – hvordan det gjøres i år avgjøres i HEF IU dagen før SST-møtet. Hver
representant kan bære maks tre stemmer pr. IHEYOs vedteker.

264

Vurdering

265
266
267

Det er ønskelig at delegater har greit med kunnskap om IHEYO og internasjonalt
eller har ønsker om å anskaffe seg det. Det er ikke aktuelt for Kristoffer å delta
da han har andre forpliktelser.
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De siste årene er HU vært representert med:

269
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Arnlaug (2016, 2015, 2014, 2013)
Kristoffer (2016, 2015, 2014)
Haakon (2015)
Live Johanna (2015)
(m/flere i 2014, men alle relativt uaktuelle)
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Saksbehandler legger til grunn at egenandel er uaktuelt grunnet at
møtevirksomhet er formålet med turen.

279

Økonomiske konsekvenser

280
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Kostnader pr. person anslås som i underkant av 2000 for reisen, losji 1000-1500
(kan fås billigere) og kost 1320 for 3 dager. Kost er 40% av statens sats pr. dag
som er veiledende for våre økonomiske retningslinjer. Totalt estimeres det til
4820 pr. pers for reisen.
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Det er og aktuelt å delta på en endagskonferanse som er der samtidig, men
kostnaden for den er ikke kjent ennå.
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Det er avsatt 20 000 i budsjettet til Internasjonal aktivitet i 2017. Posten deles
mellom dette, samarbeid med Protu og eventuelt Humanist East Europe
Conference. Det foreligger ingen konkrete planer på de to siste pr. i dag. Om

Saksbehandler er usikker på delegasjonsstørrelse, men anbefaler grunnet
økonomi at vi legger oss på maks to. Delegater må være 18+.
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Protu skal få det. Det er ingen forventninger om egenandeler på internasjonale
aktiviteter i 2017.
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Saksbehandlers innstilling:

292

«Sentralstyret vedtar å sende NN og NN som representanter til IHEYO GA.»

293
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Sentralstyrets vedtak
«Sentralstyret vedtar å sende Haakon Gunleiksrud, Eivin Floer og Inger Grünbeck
som representanter til IHEYO GA. Øistein Lysne velges som ikke-møtende vara.»

296

Sak 60-16/17 Deltakelse på Barne- og Ungdomstinget - V

297
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Vedtakssak
Saksbehandler: Øistein Sommerfeldt Lysne

299

Bakgrunn

300
301

Barne- og ungdomstinget (BUT) er LNUs representantskapsmøte / årsmøte.
Representantskapet er det øverste organet i LNU.

302
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Representantskapet består av delegater fra organisasjonene (representanter fra
organisasjonene i LNU-paraplyen), samt styret i LNU og generalsekretæren. BUT
er samlenavnet på alt som skjer denne helga; seminarer,
representantskapsmøtet og det sosiale rundt.

306
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Hva skjer på BUT?
BUT blir avholdt hvert år i april. LNUs medlemsorganisasjoner kan møte med to
delegater med tale- forslags- og stemmerett, mens observatørorganisasjonene
kan møte med to observatører med talerett. Medlemsorganisasjonene har også
mulighet til å sende observatører til representantskapsmøtet.
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315
316

Saker som blir behandlet i representasjonsmøtet er vanligvis årsmelding og
regnskap, resolusjoner, valg til LNU-styret, søknader om medlemskap i LNU og
LNUs politiske programmer.

317
318

Les mer om BUT her: http://www.lnu.no/om-lnu/but/barne-og-ungdomstinget2017/

319

Vurdering

320
321

I 2016 reiste Arnlaug Skjæveland (Leder) og Øistein Lysne (Nyvalgt nestleder)
på møtet.

322
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BUT er en viktig arena for nettverksbygging med andre organisasjoner, og det er
derfor en fordel å sende noen som kan dra nytte av dette.

325
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327

Fra arbeidsutvalget er det kun Øistein Lysne som har mulighet til å dra, og ingen
fra sekretariatet har anledning.

I 2017 arrangeres BUT fredag 28. - lørdag 29. april. BUT foregår på Sundvollen
hotell og påmeldingsfrist er 1. april.
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Siden LNU er både en læringsarena, en nettverksmulighet og en
påvirkningsarena er det flere vurderinger Sentralstyret må gjøre når vi velger
delegater:

331
332
333
334
335
336
337

-

Hvem kan representere HU på en god måte
Hvem er dyktig på å drive nettverking
Hvem vil ha nytte av å være på BUT med tanke på læring og erfaring, og
som er interessert i frivillighetspolitikken
Hvem har erfaring med LNU
Hvem HU kan dra nytte av at skaffer seg nettverk i norsk frivillighet

338

Økonomiske konsekvenser

339
340

Det er ingen deltageravgift på BUT, men om vi velger en eller flere delegater
som bor utenfor Osloområdet, må vi dekke reisekostnader.

341

Saksbehandlers innstilling:

342

«Sentralstyret velger Øistein Lysne og xx til å delta på BUT 2017.»

343
344
345
346

Sentralstyrets vedtak:
«Sentralstyret velger Øistein Lysne og Haakon Gunleiksrud til å delta på BUT
2017. Andrine Kristoffersen velges som ikke-møtende vara.»

347
348

Sak 61-16/17 Godkjenning av årsberetning 2016 - V

349
350
351
352
353
354

Vedtakssak
Saksbehandler: Astri Sjoner
Bakgrunn
Sentralstyret må godkjenne og signere årsregnskap og årsberetning før det
vedtas av Landsmøtet. Sentralstyret behandlet og signerte årsregnskapet på
januarmøtet.

355

På dette møtet skal årsberetningen behandles.

356
357

Årsberetningen er en kort, men dekkende oppsummering av organisasjonens
virksomhet i året som gikk. Den bør inneholde informasjon om:

358
359
360
361
362
363
364
365
366




367

Innstilling

368

«Sentralstyret godkjenner årsberetning for 2016».

369

Vedlegg

370



hvem som har sittet i sentrale verv
hva organisasjonen har gjort: styremøter, aktiviteter for medlemmer,
aksjoner, deltakelse på andre arrangementer etc.
utvikling, lokallag, medlemskap etc.

Årsberetningen skal være og er kort og presis. Aktuell målgruppe for
årsberetningen er landsmøtedelegatene (som skal behandle årsberetningen),
Human-Etisk Forbund, Fordelingsutvalget og andre offentlige organer, revisor,
fremtidige styremedlemmer etc.

-

Årsberetning for 2016. Vedlegg 1.
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371
372
373

Sentralstyrets vedtak
Årsberetningen ble godkjent

375

Sak 32 a-16/17 Innstilling til Landsmøtet: endringer i
vedtektene - V

376
377

Vedtakssak
Saksbehandler: Astri Sjoner

378

Bakgrunn

379
380
381
382

Sentralstyret innstiller på eventuelle forslag til endringer i vedtekter. Saken har
tidligere blitt behandlet på sentralstyremøtet 11.-14.november og 27.-29.januar.
Endringsforslagene som behandles i dette møtet vil supplere de som
Sentralstyret allerede har innstilt på.

383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407

7) Kontrollkomiteens beslutningsdyktighet
Vedtektene sier at Kontrollkomiteen består av tre medlemmer pluss en møtende
vara. Vedtektene sier videre at komiteen er beslutningsdyktig i fellesskap, bortsett
fra når ett av medlemmene er erklært inhabil.
Kontrollkomiteen har gjort en tolkning av de gjeldende vedtektene som sier at:
komiteen er beslutningsdyktige 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.
Kontrollkomiteen har bedt sentralstyret vurdere om gjeldende vedtekt kan
konkretiseres på neste landsmøte.

408
409

Sak 62-16/17 Redaksjonelle endringer i
vedtektsendringsforslag - V

410
411

Vedtakssak
Saksbehandler: Astri Sjoner

412

Forslag 2a) Valg til Sentralstyret

413

Bakgrunn

414
415

Sentralstyrets intensjon bak innstillinger på vedtektsendringsforslag og ordlyden
i disse stemmer ikke helt overens. Kontrollkomiteen ber derfor om at ordlyden

374

Forslag 7a)
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.
Votering over forslag 7a) vedtaksdyktighet i Kontrollkomiteen
Forslaget ble vedtatt
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416
417

endres, slik at det ikke er noen tvil om hvilken intensjon som ligger bak
innstillingen.

418
419
420
421
422
423
424

Kontrollkomiteen mener at forslaget fra Sentralstyret ikke hindrer eventuelle
kandidater som er 25 år på Landsmøtet å stille til et toårig verv. En 25-åring som
stiller til et toårig verv vil, etter Kontrollkomiteens syn, ha en periode som går
inn i kandidatens 26. år og dermed ha anledning til å stille slik som forslaget er
formulert nå. Kontrollkomiteen har derfor foreslått en formulering som gjør det
eksplisitt at dette er et unntak som gjelder for kandidater som stiller til verv som
ENDER i året kandidaten fyller 26 år.

425
426

Sentralstyrets opprinnelige innstilling fra januar 2017:
Vedtektenes § 4.2 endres til (endringer i blått):

427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444

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. Dersom valgperioden
strekker seg inn i året kandidaten fyller 26 år vil vedkommende kunne inneha
vervet ut sentralstyreperioden, men vil ikke kunne stille til gjenvalg.

445

Bakgrunn

446
447
448
449
450

Siden Sentralstyret innstiller på en endring av vedtektenes § 7 som innebærer at
ikke-ordinære medlemmer kan ha verv i lokallagsstyrer, vil også Landsmøtet få
fremmet et forslag 3 B) som presiserer innholdet i dagens vedtekter. Forslaget
fremmes for Landsmøtet som et alternativ til Sentralstyrets innstilling. Forslaget
bør ses i sammenheng med presisering av vedtektene for valg til sentrale verv.

451
452
453
454
455

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.

456
457

Støttemedlemmer har ikke stemmerett på lokallagets årsmøte.
Støttemedlemmer kan stille til lokallagets valgkomité.

458

Sentraltstyret har allerede innstilt på forslag 3 A):

459
460
461
462
463

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. Dersom valgperioden

Foreslås endret av kontrollkomiteen 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 i det året
kandidaten fyller 26 år.
Forslag 3 B) Medlemskap og adgang til å stille til lokallagsstyrer
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464
465

strekker seg inn i året kandidaten fyller 26 år vil vedkommende kunne inneha
vervet ut perioden, men vil ikke kunne stille til gjenvalg.

466
467

Støttemedlemmer har ikke stemmerett på lokallagets årsmøte.
Støttemedlemmer kan stille til lokallagets valgkomité.

468

Sentralstyrets innstilling på forslag 3 A medfører at det innstiller mot forslag 3 B.

469
470
471
472

Forslag til vedtak:
«Sentralstyret godtar de redaksjonelle endringene i forslag 2A og tar til
orientering at forslag 3B vil bli fremmet for Landsmøtet som et alternativ til
forslag 3A.»

473
474

Sentralstyrets vedtak:
Forslaget ble vedtatt

475
476

Sak 63-16/17 Innstilling til Landsmøtet: Valgkomite – V

477
478

Vedtakssak
Saksbehandler: Kristoffer Stokkeland

479
480
481
482
483
484
485
486

Bakgrunn
Sentralstyret innstiller på valgkomiteen. Valgkomiteen består av 4 personer, en
leder, to medlemmer og en vara.

487
488

Orientering om arbeidet med valgkomiteen ble gitt i møtet. Innstillingen er enda
ikke klar. Endelig innstilling fra Sentralstyret vil bli vedtatt på møtet i mai.

Saken er lukket.
Saksbehandlers innstilling
Forslag til innstilling legges frem i møtet.

489
490

Sak 64-16/17 Landsmøtet 2017: Møteverv - V

491
492
493
494
495
496

Landsmøteforberedende vedtakssak
Saksbehandler: Astri Sjoner

497
498
499
500
501

Ikke alle disse navnene er klare. Det ble derfor bedt om at Sentralstyret
godkjenner de kandidatene som foreligger, og at den endelig innstilling fra AU
legges fram på sentralstyremøtet i mai. Det betyr at Sentralstyrets innstilling til
tellekorps, redaksjonskomiteer og protokollunderskrivere presenteres muntlig på
Landsmøtet.

502
503
504
505

Bakgrunn: Sentralstyret innstiller på personer som skal inneha formelle roller
under Landsmøtet 2017: ordstyrere, referenter, protokollunderskrivere,
tellekorps og redaksjonskomiteer.

A) Valg av møteledelse
Maarten Andersen og Ina Bjørnrå

B) Valg av referenter
Synøve Vang og Annette Holmedal
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506
507
508
509
510

C) Valg av tellekorps
NN
NN
NN
Vara: NN

511

D) Redaksjonskomiteer

512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525

Plattform
Øistein Sommerfeldt Lysne
NN
NN

526

Arbeidsprogram
Haakon Gunleiksrud
NN
NN
Uttalelser
Inger Grünbeck
NN
NN

E) Protokollunderskrivere

527
528
529
530
531
532
533
534
535

NN
NN

536
537
538
539
540
541
542
543
544

Sentralstyrets vedtak:
«Sentralstyret innstiller på Maarten Andersen og Ina Bjørnrå som møteledere på
Landsmøtet 2017, og Synøve Vang og Annette Holmedal som referenter. Andrine
Kristoffersen innstilles som leder av tellekorpset. Øistein Sommerfeldt Lysne,
Haakon Gunleiksrud og Inger Grünbeck innstilles som ledere av hver sin
redaksjonskomité. Lederne av tellekorpset og redaksjonskomiteene innstiller på
de øvrige medlemmene av tellekorpset og redaksjonskomiteene til
sentralstyremøtet i mai. Arbeidsutvalget innstiller på protokollunderskrivere til
neste sentralstyremøte. Endelig innstilling vil bli presentert på Landsmøtet.»

Forslag til vedtak: «Sentralstyret innstiller på Maarten Andersen og Ina Bjørnrå
som møteledere på Landsmøtet 2017, og Synøve Vang og Annette Holmedal som
referenter. Øistein Sommerfeldt Lysne, Haakon Gunleiksrud og Inger Grünbeck
innstilles som Sentralstyrets representanter i hver sin redaksjonskomité. De
øvrige redaksjonskomitémedlemmene, samt tellekorps og protokollunderskrivere
vil bli presentert på Landsmøtet.»

545
546

Sak 65-16/17 Innstilling til Landsmøtet: Dagsorden – V

547
548
549
550
551

Landsmøteforberedende vedtakssak
Saksbehandler: Astri Sjoner
Sentralstyret skal innstille på dagsorden for Landsmøtet. Dette er rekkefølgen på
sakene som Landsmøtet blir enig om ved møtestart. Etter forretningsorden kan
landsmøtet vedta å endre dagsorden underveis i møtet.
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552
553

Saksbehandlers innstilling
«Sentralstyret innstiller på følgende dagsorden for landsmøtet»

554
555

Tilbakemeldinger på dagsorden

556
557



Den siste timen på fredagen bør kanskje utvides med et kvarters tid.
Presentasjon av innstillinger kan ta mer tid enn det som er satt av.

558
559



Vedtektsendringer kan ta lenger tid enn det som er satt av. Det skal både bli
plass til å debattere og votering.



560
561

Å utvide denne kan gå på bekostning av uttalelser, siden SST ikke
innstiller på like mange som det som var tenkt opprinnelig

562
563



Organisasjonsutvalget kommer sannsynligvis ikke til å ta så mye tid som det
som er satt av. Kanskje en halvtime heller enn 3 kvarter.

564
565



Eventuelt en bolk til uavsluttede saker før saken valg på søndagen. Ikke
veldig lang, men litt slingringsmonn.

566



Første 50 minutter på fredag tar kanskje ikke så mye tid.

567
568



Men det kan bli litt debatt på forretningsorden, siden det er gjort en del
endringer der.

569



570
571
572
573
574

Sentralstyrets vedtak
Sentralstyret innstiller på følgende dagsorden med de endringer som er foreslått
i møtet. Sentralstyret gir kontoret og møteledelsen fullmakt til å bestemme
endelig dagsorden.

Sette av tid til å evt hjelpe folk til å formulere forslag? Evt i et bakprogram?

575
TID
17.00
18.00
19.00

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
19.50 Pause
20.00 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 (sommerleir)?
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21.00 Møteslutt
TID
Lørdag
08.00 Frokost
09.00 Møtestart
Vedtektsendringer
10.00 Pause
10:15 Uttalelser
12.00 Lunsj
13.00 Hilsningstale(r )
13.30 Skoleplattform - debatt
15.30 Pause
16.00 Arbeidsprogram - debatt
18.00 Forslagsfrist skoleplattform, arbeidsprogram og uttalelser
18.00 Møteslutt
19.00 Middag
TID
08.00
09.00
09.00
09.00
09.45
10.00
10.15

Søndag
Frokost
Møtestart
Frist for å stille til valg
Organisasjonsutvalg
Fastsettelse av kontingent
Pause
Votering arbeidsprogram
Votering skoleplattform
Votering uttalelser
11.30 Lunsj og pakking
13.00 Valg
Valgkomiteens beretning og innstilling
Valg av revisor
Valg av leder
Valg av økonomileder
Valg av sentralstyremedlemmer
Valg av valgkomité
Valg av kontrollkomité
Bildetaking
16.00 Møteslutt
Det nyvalgte sentralstyret samles rett etter møtet
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576

578

Sak 32 b-16/17 Innstilling til Landsmøtet: Forretningsorden
-V

579
580

Vedtakssak
Saksbehandler: Haakon Gunleiksrud

581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592

Bakgrunn
Sentralstyret innstiller på eventuelle forslag til endringer i Forretningsorden for
Landsmøtet. Forretningsorden ble sist endret på Landsmøtet 2016.
Vedlegg til saken:
- Helhetlig forslag til Forretningsorden med endringene innarbeidet i
dokumentet. (Vedlegg 2)

593

Minst dobbelt så mange stemmer for forslaget som stemmer mot, avholdende

594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622

teller mot.
Endret til:
2/3 stemmer for, men avholdende stemmer skal ikke telles. Forslaget må ha
støtte av over halvparten av alle stemmeberettigede i salen.

577

Endring 1 a) definisjon
Endring i innledning til Forretningsorden:
Endring til forretningsorden slik at definisjonen av 2/3 flertall stemmer overens
med det som står i vedtektene:
2/3 flertall:

Endring 1 b) definisjon
Endring i § 2 i Forretningsorden:
Endret slik at setningen stemmer overens med sedvane og definisjon av absolutt
flertall.
§ 2 i forretningsorden endres til:
§ 2 Fravikelse
Landsmøtet kan fravike denne forretningsorden med absolutt flertall av de
avgitte stemmer.
Endring 2 deltagelse i møtet og permisjon
Realiteten i forslaget: Forretningsorden oppdateres i tråd med sedvane.
Forretningsordens § 4 endres til (endringer i blått):
Deltagelse i forhandlingene er obligatoriske for delegatene. Dersom en delegat
forlater salen skal stemmeseddel leveres inn til møteledelsen. Stemmeseddelen
Dersom delegaten forlater møtet under en 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.
OBS! Dette forslaget voterte vi over på forrige Sentralstyremøte, da som en
vedtektsendring. Men dette er altså snakk om en paragraf i Forretningsorden,
ikke i vedtektene.
Endring 3 forslagsrett for Kontrollkomiteen og Valgkomiteen
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623
624
625
626
627
628
629
630

Kontrollkomiteen og valgkomiteen har fra før av møteplikt og talerett i møtet.
Foreslås endret til at Kontrollkomiteen har forslagsrett i hele møtet og
Valgkomiteen har tale- og forslagsrett i angjeldende saker.

631
632
633
634
635
636

Endring 4 redaksjonell endring
Referanser til «styret» endres gjennomgående til «Sentralstyret».

637

§ 14 Valg

638
639
640
641
642

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 sitt kandidatur. Denne tidsfristen kan ikke være mindre enn en
time etter at innstillingen blir lagt frem.

643
644

Saken valg følger denne rutinen. Der ikke annet er fastgitt, er taletiden 3
minutter.

645

Når saken valg åpner presenteres innstillingen på sentrale tillitsverv og revisor.

646

Hver plass ved særskilt valg tas opp med følgende rutine:

647
648
649
650

1. Valgkomiteen presenterer sin innstilling
2. Den innstilte holder sin valgtale.
3. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater.
Dersom det finnes andre kandidater:

651

a. En støttetaler for hver øvrig kandidat holder en redegjørelse for sin kandidat.

652

b. Hver kandidat ut over den innstilte holder valgtale.

653

c. Det gis anledning til ytterligere 1 støttetale per kandidat.

654

Valg i blokk gjennomføres med følgende rutine:

655
656
657

§4 Rettigheter og plikter, fjerde avsnitt endres til (endringer i blått):
Varaer har tale- og forslagsrett i møtet. Sentralstyret har møteplikt med taleforslagsrett. Kontrollkomiteen møteplikt med tale- og forslagsrett. Valgkomiteen
har møteplikt med tale- og forslagsrett i angjeldende saker.

Endring 5 Valgordning
Ny § 14 som omhandler saken Valg. Relevante avsnitt fra andre paragrafer
flyttes hit. Resterende paragrafer i Forretningsorden forskyves.

1. Valgkomiteen presenterer sin innstilling på hver av kandidatene
2. De innstilte kandidatene holder sine valgtaler
3. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater

658
659

Dersom det finnes andre kandidater fortsetter man fra steg 3 a som ved særskilt
valg.

660
661

4. Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom en delegat krever det, skal
det avholdes skriftlig valg. Følgende rutiner gjelder i skriftlig valg:

662
663
664

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.

665
666

b. Dersom en kandidat har fått mer enn halvparten av stemmene, utenom
forkastede og blanke stemmer, er den valgt.
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667
668

c. Dersom det ikke finnes en som har mer enn halvparten av stemmene, tas
kandidaten med færrest stemmer ut av valget og man fortsetter fra steg 4a.

669
670
671

d. Ved stemmelikhet ved personvalg mellom to kandidater, utfører tellekorpset
loddtrekning. Stemmetall ved personvalg skal ikke protokollføres og behandles
med taushetsplikt av tellekorpset.

672
673

5. Dersom det ikke finnes andre kandidater, er den innstilte valgt ved
akklamasjon.

674
675
676
677

Forslag til vedtak
«Sentralstyret innstiller på at Landsmøtet 2017 vedtar Sentralstyrets forslag til
Forretningsorden».

678
679

Endringsforslag til innstillingen:

680
681
682
683
684

Forslag fra Haakon Gunleiksrud:
2. avsnitt i §14 utvides:
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.

685

Forslaget ble vedtatt

686
687
688
689

Forslag fra Øistein Sommerfeldt Lysne:
§14 punkt 4d endres, og punkt 4e legges til:
d. Ved stemmelikhet ved personvalg mellom to kandidater, skal det åpnes for
åpen debatt.

690
691
692

e. Ved ny stemmelikhet utfører tellekorpset loddtrekning. Stemmetall ved
personvalg skal ikke protokollføres og behandles med taushetsplikt av
tellekorpset.

693

Forslaget ble trukket

694
695

Forslag fra Andrine Kristoffersen:
§14 punkt 4 endres:

696
697
698
699
700
701
702
703
704
705

a. Det deles ut stemmesedler til hver delegat som må 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 ytterlige stemmelikhet utfører tellekorpset loddtrekning.

706

Forslaget ble vedtatt

707
708

Votering over helheten
Forslaget ble vedtatt
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709

Sak 49-16/17 Arbeidsprogram - V

710
711
712

Vedtakssak
Saksbehandler: Haakon Gunleiksrud
Førsteutkast til arbeidsprogram er vedlagt sakspapirene. (Vedlegg 3)

713

Bakgrunn

714
715
716

På landsmøtet i 2017 skal Sentralstyret legge frem et forslag til arbeidsprogram
for den neste perioden. Dette programmet har som formål å gjøre Sentralstyrets
arbeid oversiktlig og kan ses i sammenheng med budsjettet.

717

Sammendrag

718
719
720
721
722
723

Andre utkast til arbeidsprogram 2017-2018 er innstilt og skal behandles.
Saksbehandler har tatt med seg innspillene fra behandlingen på
Sentralstyremøtet 27. til 29. januar. Disse er markert i vedlegget og presentert
lenger ned i sakspapiret. Andre endringer er også foreslått og nevnt i sakspapiret
som følger. Sentralstyret vedtar en innstilling til Landsmøtet, som vedtar endelig
arbeidsprogram.

724

Vurdering

725
726
727
728

Det innstilte dokumentet bærer preg av moderate endringer fra behandlingen på
Sentralstyremøtet 27. til 29. januar. Saksbehandler har tatt med seg innspillene
fra Sentralstyret og strukturert de i tre kategorier: (De aktuelle punktene er
fargekodet i vedlegget):

729
730

Innspill som er tatt med: (Er innstilt å ta med videre til Landsmøtet med mindre
Sentralstyret vedtar noe annet)

731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752










Lagt til punkt om «Fremme Humanistisk Ungdoms saker i media» (Kapittel
3, delmål 1, punkt 3)
Endret punktet om nettsidene (Kapittel 3, delmål 3, punkt 1). Nettsidene
skal nå oppdateres med «internt, aktuelt innhold» istedenfor «nyheter og
aktuelle saker.»
Lagt til punkt om å oppfordre til stiftelse av nye lokallag på nasjonale
arrangementer. (Kapittel 4, delmål 2, punkt 3)
Lagt til punkt om å etterstrebe lokallag i store byer. (Kapittel 4, delmål 2,
punkt 3)
Lagt til punkt om «Legge til rette for lokalt samarbeid med andre
organisasjoner». (Kapittel 4, delmål 3, punkt 4)
Lagt til punkt om «Sørge for at HU-fondets midler blir brukt opp på lokal
aktivitet.» (Kapittel 5, delmål 2, punkt 3).
Statusteksten på kapittel 5, Økonomi er endret til å bedre reflektere
dagens status.
Hele kapittel 6, Internasjonalt er omstrukturert og endret. Se dokumentet.

Innspill som må bør diskuteres på nåværende Sentralstyremøte: (Sentralstyret
må ta en avgjørelse på om det skal tas med eller ikke, eller om det skal
omformuleres)


«Sentralstyret skal i perioden besøke alle lokallag.» (Kapittel 1, delmål 1,
punkt 1) Står slik som det var. Diskutert endret.
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753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764






«Sentralstyret skal utarbeide en nødhjelpspakke som hjelp til lokallag med
utfordringer knyttet til aktivitet, styrearbeid eller rekruttering.» (Kapittel
1, delmål 2, punkt 4) Lagt til nytt punkt.
«Det skal gjennomføres en politisk kampanje, med tilhørende opplæring i
saken og vår argumentasjon for våre medlemmer lokalt og sentralt.»
(Kapittel 3, delmål 1, punkt 1). Det ble foreslått muntlig på forrige
sentralstyremøte å endre rutinene for størrelse og antall på kampanjene.
«Delta som aktiv medlemsorganisasjon i UngDialog.» (Kapittel 4, delmål
3, punkt 2) Foreslått strykes.


Innspill som ikke er tatt med: (Står i dokumentet men vil ikke bli tatt med i
innstillingen til Landsmøtet med mindre Sentralstyret vedtar noe annet)

765
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767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782



Mindre eller redaksjonelle endringer er ikke markert eller nevnt i sakspapiret.

783

Videre vil saksbehandler opplyse om tre ting:





Legge til nytt punkt (Kapittel 1, delmål 1, punkt 4): «Øke antall
velfungerende lokallag.» Blir fjernet om ikke SST vedtar noe annet.
o Begrunnelse: Står allerede som et delmål med flere punkter i
kapittel 4.
Endre punktet om sommerleir (Kapittel 2, delmål 1, punkt 2) fra «minst 30
konfirmanter» til «minst 1/3 av deltagerne»
o Begrunnelse: Om sommerleiren blir fulltegnet vil 1/3 tilsvare 50
konfirmanter, noe saksbehandler anser som en ubalansert stor
andel av leirens deltagere. Som en god balanse mellom å rekruttere
nye og beholde gjengangere eller eldre nye medlemmer, anser
saksbehandler som den nåværende grensa som rimelig.
Omformulere punktet om å følge opp lokallagsspirer (Kapittel 4, delmål 2,
punkt 1).
o Formuleringen er kort med presis. Andre forsøk ble unødvendig
lange og krunglete. I tillegg ble flere delmål om oppstart av lokallag
lagt til under samme delmål.

784
785
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787
788
789
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791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801

1. Det er foreslått to nye tiltak for medlemsvekst og rekrutteringskultur i
organisasjonen. Se Kapittel 2, delmål 2, punkt 6 og 7.
2. Politisk og organisatorisk hovedsatsning er fjernet fra tidligere
arbeidsprogrammer. Dette er grunnet mangel på tydelige konsekvenser og
oppfølging av hovedsatsningene. Dermed står de uten særlig effekt og gir
et feilaktig inntrykk av arbeidsprogrammets innhold. Skal det inkluderes
hovedsatsninger må disse påvirke arbeidsprogrammets innhold, og gi en
tydelig vinkling på dokumentet.
3. Kapittel 3, Politisk arbeid og kommunikasjon, er sterkt redusert. Dette er
fordi saksbehandler anså mange av punktene som overflødige, lite
konkrete og unødvendige. Saksbehandler vil ikke anbefale at Landsmøtet
detaljstyrer Humanistisk Ungdoms utadrettede kommunikasjon, og at
dette heller delegeres til Arbeidsutvalget og administrasjonen.
Saksbehandler vil, grunnet få deltagende Sentralstyremedlemmer ved forrige
behandling av arbeidsprogrammet, minne om presentasjonen av
arbeidsprogrammet ved forrige behandling i Sentralstyret. Sakspapiret fra det
møtet følger:

802

«Saksbehandlers utkast bærer preg av to intensjoner:
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803
804
805
806
807
808
809
810
811

1. Å konkretisere Sentralstyrets arbeid. Unngå svevende, abstrakte mål og
tiltak. Enten så gjør vi noe, eller så gjør vi det ikke.
2. Å realitetsfeste oppgaver og rutiner. Endre til de rutinene vi har nå
(vårseminar istedenfor vinterseminar og organisasjonsseminar, o.l.), og
videreføre de planene vi har lagt for 2017 i vedtatt budsjett.
Strukturen på dokumentet er lik som gjeldende arbeidsprogram. Med hovedmål,
delmål og spesifikke målsetninger for å oppnå disse. Programmet har liten
«vinkling» men har som mål å videreføre organisasjonsdriften, samt fremme
vekst av organisasjonen.

812
813
814
815
816
817

Saksbehandler vil også minne om hva som kan stå i arbeidsprogrammet er
Landsmøtets bestilling til det kommende Sentralstyret om hva som skal utføres,
og er naturlig begrenset av arbeidskapasitet og det vedtatte budsjettet. En vanlig
tommelfingerregel er at arbeidsprogrammet skal forplikte til arbeid som opptar
om lag 80 % av ledig arbeidskapasitet. Dette er for å ta hensyn til reduksjon i
arbeidskapasitet og uanmeldte saker som krever tiltak.

818
819
820
821
822

I diskusjonsopplegget om grunndokumentene som alle lokallag skal gjennomføre
på sitt årsmøte er det lagt opp til tre dilemma som lokallagene skal ta stilling til.
Siden årsmøtene varer gjennom januar og april vil det bli liten anledning til å
vise hensyn til eventuelle tilbakemeldinger fra lokallagene. Lokallagene bes
dermed ta med seg forslag og innspill til Landsmøtet.»

823

Saksbehandlers innstilling

824

«Sentralstyret vedtar innstilt arbeidsprogram til Landsmøtet.»

825
826

Endringsforslag til innstillingen

827

Kapittel 1 Lokal aktivitet

828

Endringsforslag fra Haakon Gunleiksrud

829
830

Til Kapittel 1, «Humanistisk Ungdom skal jobber for at lokallagene skal være
aktive og velfungerende.» Første kulepunkt endres til:

831

«Sentralstyret skal i perioden etterstrebe å besøke alle lokallag.»

832

Forslaget ble trukket

833

Endringsforslag fra Andrine Kristoffersen

834
835

Til Kapittel 1, «Humanistisk Ungdom skal jobber for at lokallagene skal være
aktive og velfungerende.» Første kulepunkt endres til:

836

«Sentralstyret vil etterstrebe å besøke alle lokallag som ønsker det.»

837

Forslaget ble trukket

838

Endringsforslag fra Iver Daaland Åse

839
840

Til Kapittel 1, «Humanistisk Ungdom skal jobber for at lokallagene skal være
aktive og velfungerende.» Første kulepunkt endres til:

841
842

«Sentralstyret vil i perioden prøve å besøke flest mulig lokallag, der det er
hensiktsmessig.».

843

Forslaget falt

844

Endringsforslag fra Magnus Christiansen
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845
846

Til Kapittel 1, «Humanistisk Ungdom skal jobber for at lokallagene skal være
aktive og velfungerende.» Første kulepunkt erstattes med:

847

«Lokallagsfadder skal i perioden besøke sine lokallag.»

848

Forslaget falt

849

Tilleggsforslag fra Iver Daaland Åse:

850
851

«Lokallagsfadder skal i perioden besøke sine lokallag, med mindre annet er mer
hensiktsmessig.»

852

Tilleggsforslaget falt

853

Saksbehandlers innstilling

854
855

Til Kapittel 1, «Humanistisk Ungdom skal jobber for at lokallagene skal være
aktive og velfungerende.»

856

«Sentralstyret skal i perioden besøke alle lokallag.»

857

Innstilt formulering ble vedtatt

858
859

Kapittel 2 Medlemmer og rekruttering

860

Endringsforslag fra Iver Daaland Åse/Andrine Kristoffersen

861

Fjerde kulepunkt under «Store sentrale arrangementer» endres til

862

«Gjennomføre et nasjonalt vårseminar i 2018.»

863

Redaksjonell endring

864
865

Endringsforslag fra Andrine Kristoffersen

866

Andre kulepunkt under «Store sentrale arrangementer» endres til

867

«Arrangere sommerleir 2017, hvor minst 1/3 av deltagerne er konfirmanter.»

868

Forslaget falt

869

Andre kulepunkt under «Store sentrale arrangementer» endres til

870

«Arrangere sommerleir 2017, hvor minst 1/4 av deltagerne er konfirmanter.»

871

Forslaget falt

872

Saksbehandlers innstilling

873

«Arrangere sommerleir 2017, hvor minst 30 deltagere er konfirmanter.»

874

Forslaget ble vedtatt

875
876

Strykningsforslag fra Øistein Lysne

877
878

Fjerde kulepunkt under «Bygge en kultur for rekruttering i organisasjonen»
strykes.

879

Forslaget falt

880

Saksbehandlers innstilling

881

Fjerde kulepunkt under «Bygge en kultur for rekruttering i organisasjonen»

882

«Ta opp rekruttering på hvert nasjonalt arrangement.»
23 av
37

883

Forslaget falt

884

Endringsforslag fra Iver Daaland Åse

885
886

Fjerde kulepunkt under «Bygge en kultur for rekruttering i organisasjonen»
endres til

887

«Minne om rekruttering på hvert nasjonale arrangement.»

888

Forslaget ble trukket

889

Endringsforslag fra Øistein Lysne

890
891

Fjerde kulepunkt under «Bygge en kultur for rekruttering i organisasjonen»
endres til

892

«Ta opp rekruttering der det er naturlig, på en måte som passer situasjonen.»

893

Forslaget ble vedtatt

894
895

Kapittel 3 Politisk arbeid og kommunikasjon

896

Strykningsforslag fra Iver Daaland Åse

897

Kulepunktet under «Vekst i sosiale medier» med tilhørende underpunkt strykes.

898

Forslaget falt

899

Saksbehandlers innstilling

900

Vekst i sosiale medier

901
902
903



Humanistisk Ungdom skal som produkt av kontinuerlig aktivitet på sosiale
medier innen Landsmøtet 2018 ha 4 200 likes på Facebook, og 800 følgere
på Instagram.

904

Forslaget falt

905

Endringsforslag fra Iver Daaland Åse

906

Kulepunktet under «Vekst i sosiale medier» erstattes med

907

«Jobbe for vekst i Facebook og andre sosiale medier»

908

Forslaget ble vedtatt

909
910

Endringsforslag fra Eivin Floer

911

Første kulepunkt under «Bli en anerkjent politisk aktør» endres til

912

«Det skal gjennomføres en politisk kampanje, hvor lokale tillitsvalgte involveres»

913

Forslaget falt

914

Saksbehandlers innstilling

915
916

«Det skal gjennomføres en politisk kampanje, med tilhørende opplæring i saken
og vår argumentasjon for våre medlemmer lokalt og sentralt.»

917

Innstilt forslag ble vedtatt

918
919

Forslag fra Iver Daaland Åse

920

Nytt kulepunkt under «Bli en anerkjent politisk aktør»:
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921
922

«Tilrettelegge for annen politisk eller ikke-politisk kampanje i regi av
sentralstyret»

923

Forslaget falt

924
925

Kapittel 4 Organisasjonsutvikling

926

Strykningsforslag fra Iver Daaland Åse

927
928

Andre kulepunkt under «Videreutvikle samarbeid med andre organisasjoner»
strykes.

929

Forslaget ble vedtatt

930

Saksbehandlers innstilling

931
932

Andre kulepunkt under «Videreutvikle samarbeid med andre organisasjoner»
opprettholdes.

933

Forslaget falt

934
935

Votering over helheten

936

Forslaget ble vedtatt

937
938

Sak 44-16/17 Uttalelser til Landsmøtet 2017 - V

939
940
941
942
943
944
945

Vedtakssak
Saksbehandler: Kristoffer Stokkeland

946
947
948
949
950

Vedlegg:
 Uttalelse 1 «Staten må likebehandle og stille krav til tros- og
livssynssamfunn» (Vedlegg 4)
 Uttalelse 2: «Varsleres rettigheter» (Vil bli ettersendt og utdelt i møtet)

951
952
953
954

Forslag til vedtak
«Sentralstyret innstiller på at Landsmøtet vedtar uttalelsene «Staten må
likebehandle og stille krav til tros- og livssynssamfunn» og «Varsleres
rettigheter».

955

Varsleres rettigheter

Bakgrunn
Det ble på forrige sentralstyremøte bestemt at det skulle forberedes uttalelser til
Landsmøtet. Sentralstyret skal på dette møtet behandle uttalelsene og avgi sin
innstilling til Landsmøtet.

956



Savner konkret opplisting av hva det egentlig er vi vil.

957
958



Sjangerform. En uttalelse skal ha få adjektiv og være mer nøktern enn et
leserinnlegg.

959



Begrepet ytringsfrihet burde nevnes.

960

o

Dette er en vrien argumentasjon, så det er unngått med vilje.

25 av
37

961
962



I tillegg kan det være relevant å vise til norske, lokale eksempler;
Bergenspolitiet for eksempel.

963

Sentralstyrets vedtak

964
965
966

Sentralstyret innstiller på at Landsmøtet vedtar uttalelsen «Staten må
likebehandle og stille krav til tros- og livssynssamfunn». Sentralstyret åpner for
redaksjonelle endringer.

967
968
969

Sentralstyret ønsker å fremme uttalelsen «Varsleres rettigheter» for Landsmøtet.
Sentralstyret gir kontoret mulighet til å gjøre redaksjonelle endringer, og endelig
innstilling til uttalelse vedtas på sentralstyremøtet i mai.

970
971

Sak 34-16/17 Skoleplattform - V

972
973

Vedtakssak
Saksbehandler: Øistein Lysne

974

Bakgrunn

975
976

Skoleplattformen er et dokument som inneholder alle våre politiske standpunkter
innenfor skolepolitikk. Skoleplattformen skal behandles på Landsmøtet 2017.

977

Status

978
979
980
981
982
983
984

Under forrige behandling i sentralstyret ble det diskutert relativt få punkter i
skoleplattformen. Av den grunn er det heller ikke gjort store endringer. Det som
ble diskutert var i hovedsak kapittelet om kritisk tenkning, og derfor er de fleste
endringene i det kapittelet. Dette er tredje gang sentralstyret behandler
plattformen, og etter møtet skal innstillingen til landsmøtet være klar. Det betyr
at dette møtet er siste mulighet for å få endret på dokumentet før det når
landsmøtet.

985

Vurdering

986
987
988
989
990
991
992

Under forrige sentralstyremøte ble det stilt spørsmål om hvorvidt kapittelet om
kritisk tenkning stemte overens med realiteten. Grunnet mye uenighet rundt
dette har det vært vanskelig for arbeidsgruppa å endre kapittelet i en bestemt
retning. Derfor har det blitt forsøkt å modere kapitelet slik at flere kan stå inne
for innholdet. Intensjonen ved kapitelet om religiøse privatskoler ble også
diskutert, men uten noe tydelig konsensus eller flertall. Det har derfor ikke blitt
gjort noen endringer i arbeidsgruppas innstilling.

993

Vedlegg

994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004

-

Vedlegg 5

Redaksjonelle endringsforslag
Fra Iver
Fjerne «???» i linje 210.
Fra Kristoffer, støttes av Andrine og Haakon
Fjerne «individets ukrenkelige selvstendighet fra linje 210
Fra Haakon
Bytte skolesamfunn med trossamfunn på linje 282
Linje 353: Bytte ordet nøytral med «livssynsnøytral»
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1005
1006
1007
1008
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1010
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1022
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1025
1026
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1028
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1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
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Endringsforslag
Endringsforslag fra Haakon Gunleiksrud
Fjerne ordet «langt» fra linje 282
Forslaget falt
Saksbehandlers innstilling
Dagens skolesituasjon preges av at det er noen skolesamfunn som er langt mer
representert i møtet med skolen enn andre. Den norske kirke har en
representasjon som overskygger nesten alle andre tros- og livssynssamfunn,
blant annet gjennom veldig varierende praksis for hva skoler tillater av besøk
både i skoletiden og på skolens områder.
Forslaget falt
Endringsforslag fra Magnus Christiansen
Endring linje 282-283 (de to første setningene i avsnittet slås sammen): Dagens
skolesituasjon preges av at den norske kirke har en representasjon som
overskygger nesten alle andre tros- og livssynssamfunn.
Forslaget ble vedtatt
Endringsforslag fra Eivin Floer
Endring linje 282-283 (første setning i avsnittet endres) til: «Dagens
skolesituasjon preges av at noen trossamfunn er overrepresentert i møte med
skolen.»
Forslaget ble trukket
Endringsforslag fra Kristoffer Stokkeland
Endre tittel på kapittel 6 til «Private religiøse grunnskoler»
Forslaget ble vedtatt
Strykningsforslag fra Øistein Lysne
Stryke setningen som begynner på linje 321: «Dette kan føre til at foreldrenes
valg av livssyn skaper skiller blant unge.»
Forslaget ble vedtatt
Strykningsforslag fra Haakon Gunleiksrud
Stryke setningen som begynner på linje 333: «Livssyn er en privatsak, og om
foreldre ønsker å oppdra barnet sitt til en spesifikk tro burde dette skje utenfor
skoletiden.»
Forslaget ble vedtatt
Endringsforslag fra Alexandra Lothe Raven
Begrepet forelder/foresatt byttes til foresatt/foresatte i hele dokumentet.
Forslaget ble vedtatt
Votering over helheten
Forslaget ble vedtatt
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1051

Sak 66-16/17 Eventuelt - D

1052

Diskusjonssak

1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067

T-skjorter og hettegensere på sommerleir
Sentralstyret har tidligere gitt rom i budsjettet til å gi bort gensere til deltakerne
på sommerleiren 2017. I tillegg har det kommet forslag om å lage egne tskjorter med illustrasjon av Sommerhjernen på.

1068
1069

T-skjorten skal ha sommerhjerne, og genseren skal ha HU-logo (stor på
brystet)

1070
1071

Sentralstyret lar illustratør og kommunikasjonsmedarbeider utforme de endelige
produktene.

Det ble diskutert om vi ønsker å produsere både t-skjorter og gensere, om begge
i så fall skal gis bort, eller om vi skal åpne for å selge det ene produktet. Det
ble også diskutert om t-skjortene og genserne skal være spesielle for
sommerleiren i 2017 og jubileumsåret, eller om de skal være mer varige HUeffekter.
Sentralstyret voterte over de ulike forslagene, og valgkomiteen ble gitt
stemmerett. Her ble det bestemt at HU skal:
Gi bort t-skjorte og selge hettegenser
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Vedlegg 1: Årsberetning Humanistisk Ungdom 2016

1074
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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
Leder:

På valg Fornavn
2016
Arnlaug

Etternavn
Høgås Skjæveland

Født
Sted
07.10.1993 Oslo

Nestleder:

2016

Haakon

Gunleiksrud

29.10.1996 Asker

Økonomileder: 2017

Kristoffer

Stokkeland

22.06.1993 Oslo

Styremedlem:

2017
2017

Nora
Reidun

Bakken Røsshag
Torske Jenssen

10.09.1997 Heimdal
17.08.1995 Tromsø

2017

Øistein

03.09.1996 Hvalstad

2016

Live Johanna

Sommerfeldt Lysne
Steinsdatter
Øverhaug

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
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14.05.1995 Oslo

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

På valg Fornavn
2017
Arnlaug

Etternavn
Høgås Skjæveland

Født
Sted
07.10.1993 Oslo

Nestleder:

2018

Øistein
Kristoffer

Sommerfeldt Lysne
Stokkeland

03.09.1996 Drammen
22.06.1993 Oslo

2017
2017

Andrine
Iver

Løvvold
Kristoffersen
Daaland Åse

13.04.2000 Tromsø
29.05.2000 Trondheim

2017

Fredrik

Hagen

22.08.1998 Kongsvinger

2017
2018

Tord-Viljar
Haakon

Miranda Husebø
Gunleiksrud

03.01.1998 Sandnes
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

Økonomileder: 2017
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

Leder:

2017

Magnus

18.05.1996 Trondheim

Medlem:

2017

Nora

Osberg
Bakken
Røsshag

2017

Rebecca

Ponce

29.04.1999 Lye

Sina

Inngjerdingen

06.05.2000 Skarnes

Varamedlem: 2017

Sted

10.09.1997 Oslo

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

På valg

Fornavn

Etternavn

Født

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

Emma

Skarstein

16.07.1996 Trondheim

Varamedlem: 2017

Sted

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.
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Lokallag
I 2016 har Sentralstyret hatt et lokallagsutvalg som fulgte opp lokallagene.
Utvalget bestod av 6 medlemmer, og ordningen fungerte godt. 1 lokallag ble
stiftet i 2016.
Per 31. desember 2016 hadde Humanistisk Ungdom følgende lokallag:
Nr
1

Lokallag
Notodden lokallag

Stiftet i 2016

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

11

Kristiansand lokallag

Lin-Marit Bjerkemo
Markus-Lauritz L.
Dyrseth

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

29.04.2016

Lokallagsleder
Åste Hammer

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.
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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 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.
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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.
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
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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 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
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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 Barneog Ungdomstinget, som er representantskapsmøtet i Landsrådet for Norges barneog 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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Oslo, 12.03.2017,

________________
Arnlaug Høgås Skjæveland
Leder

_________________
Øistein Lysne
Nestleder

_________________
Kristoffer Stokkeland
Økonomileder

__________________
Inger Annett Grünbeck
Sentralstyremedlem

_________________
Haakon Gunleiksrud
Sentralstyremedlem

_________________
Alexandra M.L. Raven
Sentralstyremedlem

___________________
Andrine Løvvold Kristoffersen
Sentralstyremedlem

_________________
Fredrik Hagen
Sentralstyremedlem

_________________
Iver Daaland Åse
Sentralstyremedlem

___________________
Didrik Votvik Solhaug
Sentralstyremedlem

_________________
Magnus Christiansen
Sentralstyremedlem

Eivin Floer
Sentralstyremedlem

Tord-Viljar M. Husebø
Sentralstyremedlem

Astri Menne Sjoner
Daglig leder
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Vedlegg 2: Forretningsorden med endringer

1076

30 av
37

Forretningsorden
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
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
§ 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
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
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.
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.
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 en kandidat har fått mer enn halvparten av stemmene, utenom
forkastede og blanke stemmer, er den valgt.
c. Dersom det ikke finnes en som har mer enn halvparten av stemmene, tas
kandidaten med færrest stemmer ut av valget og man fortsetter fra steg 4a.
d. Ved stemmelikhet ved personvalg mellom to kandidater, utfører tellekorpset
loddtrekning. Stemmetall ved personvalg skal ikke protokollføres og behandles
med taushetsplikt av tellekorpset.
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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Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 05.05.2016

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

1. 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:
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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.
● Alle lokallag skal få en fadder i Sentralstyret.
● Øke antall velfungerende lokallag.
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.

2. 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.
● Gjennomføre et nasjonalt vinterseminar i 2018.
● Legge konkrete planer for å rekruttere flest mulig deltakere til nasjonale
arrangementer.
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Bygge en kultur for rekruttering i organisasjonen.
● Tilby besøk fra Sentralstyret til lokallagene i arbeidet med rekruttering.
● Ta opp rekruttering som tema i alle organisasjonsledd.
● Bygge kompetanse for rekruttering gjennom jevnlig tematisering.
● Ta opp rekruttering på hvert nasjonalt arrangement.
● 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.

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.
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.
● Tillitsvalgte skal få trening i å presentere organisasjonen, med særlig fokus
på konfirmasjonskurs.
● Gi konfirmanter mulighet til å delta på HUs nasjonale arrangementer.
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.
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3. 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 personer som abonnerer
på vårt nyhetsbrev. De forskjellige arenaene gir varierte kontaktflater 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.
● Humanistisk Ungdom skal som produkt av kontinuerlig aktivitet på sosiale
medier innen Landsmøtet 2018 ha 4 200 likes på Facebook, og 800 følgere
på Instagram.
Oppdatering og synliggjøring av nettsiden
● Oppdatere nettsiden med internt, aktuelt innhold.

4. 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
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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.
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).
● Delta som aktiv medlemsorganisasjon i UngDialog.
● Støtte opp om og søke støtte hos andre organisasjoner og partier i felles
saker.
● Legge til rette for lokalt samarbeid med andre organisasjoner.

5. 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.
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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.

6. Internasjonalt
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
●
●
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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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Staten må likebehandle og stille krav til tros- og livssynssamfunn
Kulturdepartementet utarbeider en ny felles lov for tros- og livssynssamfunn. Den
loven må stille krav til tros- og livssynssamfunn, samt legge likebehandlingsprinsippet
til grunn.
Når tros- og livssynssamfunn mottar økonomisk støtte fra staten, må det baseres på et
medlemstall hvor medlemmene aktivt ønsker å være medlem i tros- eller livssynssamfunnet.
Når et barn når livssynsmyndig alder (15 år) må det bli informert om medlemskap og må gi
aktivt samtykke for å fortsette å være medlem.
Tros- og livssynssamfunn som ønsker statlig, økonomisk støtte basert på medlemstall, må
være nødt til å inkludere alle medlemmer i organisasjonen, i alle organisasjonsledd,
uavhengig av rase, kjønn og seksuell legning, o.l. For å være støtteberettiget burde tros- og
livssynsamfunn ha minst 100 medlemmer og tilstedeværelse i 3 fylker.
Staten må også 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:
•
•
•
•
•

Likebehandlingsprinsippet må ligge til grunn for all støtte av tros- og livssynssamfunn.
At alle barn må aktivt samtykke for videre medlemskap i tros- og livssynssamfunn.
At alle må ha mulighet til deltagelse i alle organisasjonsledd i tros- og
livssynssamfunn.
At støtten til tros- og livssynssamfunn baseres på et beløp per medlem som
bestemmes av Stortinget.
At staten tar over ansvaret for den offentlige finansieringen av tros- og
livssynssamfunn.

Kommentert [KS1]: Kan stå som det er, men burde være
tydelig i kommunikasjon på at teologiske beslutninger kan
tas som de vil, det som kreves er en demokratisk struktur på
siden av som styrer pengene.
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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. Kirken og skolen
6. Dialog og menneskemøter

Slettet: 4
Slettet: 5
Slettet: 6

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.

1
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56
KRL-faget ble funnet å være i strid med menneskerettighetene i 2007, og å
57
gjeninnføre et slikt fag er å ta religionsundervisningen flere steg tilbake. HU vil derfor
58
arbeide mot KRLE-faget og heller evaluere det gamle RLE-faget for å gi dette bedre
59
forankring, mer likeverdig innhold og potensiale for læringsutbytte.
60
61
• Fremheve den kritiske tenkningens rolle i filosofi og etikk
62
63
Humanistisk Ungdom mener at kritisk tenkning, i både et historisk og moderne
64
perspektiv, er grunnleggende for elevenes mulighet til å gjøre egne vurderinger, finne
65
egne synspunkter og diskutere moralske og etiske spørsmål.
66
67Øke antall timer livssynsundervisning på ungdomstrinnet
68
HU vil arbeide for å fremheve en større grad av mangfold blant tros- og
69
livssynssamfunn. Dagens religionsfag er sterkt preget av de store religiøse
70
retningene, mens dagens mangfoldige samfunn har en annen sammensetning.
71
Dessverre kommer mangfoldet sjeldent til syne i undervisningen, mye på grunn av
72
lite tid per kompetansemål. Derfor mener vi at antallet timer med
73
livssynsundervisning på ungdomstrinnet burde økes, slik at elevene får mulighet til å
74
sette seg godt inn i flere livssynsretninger.
75
76
77
2. Religion i andre fag.
78
Status og argumentasjon:
79
Med dagens faglige inndeling er det lett å se skillelinjer mellom forskjellige fag. Allikevel
80
opplever mange elever at disse linjene forsvinner gjennom forskjellige skolers og læreres
81
praksis. Det brukes religiøse tekster til litteraturanalyse, religiøse verdensbilder
82
fremheves i naturfag, og ikke minst møter mange religiøs moral i både samfunnsfag og
83
seksualundervisning. Dette medfører et press mot elevene, hvor religion løftes frem
84
uavhengig av fag. Ikke minst vektlegges ofte religiøs kultur og tradisjon som grunnlag
85
for hvorfor det skal undervises om utover fagets opprinnelige rammer.
86
87
Humanistisk Ungdom ønsker respekt for fagenes egenart, hvor det ikke skal blandes inn
88
religiøse elementer. Humanistisk Ungdom vil jobbe for at religionsundervisningen skjer i
89
religionsfaget, og annen undervisning skjer i sine fag. Dette betyr ikke at tverrfaglighet
90
ikke kan forekomme, og det er i enkelte emner viktig å være klar over religiøse
91
synspunkter om tema
92
93
Mål:
94
• Et klart og tydelig skille mellom religionsundervisning og andre fag.
95
96
Humanistisk Ungdom jobber for at religionsundervisningen foregår i sitt fag, og ikke
97
gjennom å bruke for eksempel religiøse skapelsesberetninger eller kreasjonisme i
98
naturfag. Allikevel anerkjenner Humanistisk Ungdom at religiøse tekster kan være
99
faglig relevant, men at disse ikke skal brukes forkynnende.
100
101
Delmål:
102
• Skille klart mellom religionens rolle i kultur og tradisjon og religionens innhold.
103
104
Humanistisk Ungdom anerkjenner at religion har en sentral rolle i samfunnet, både i
105
historisk og i dag, men mener dette ikke er et grunnlag for at religion skal være et
106
tema i nært sagt alle fag. Skal religion tas opp i andre fag en religionsfaget må det
107
være fra analytisk perspektiv, hvor man f. eks ser på religion som samfunnsfenomen
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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:
•

Slettet: men eksisterer knapt i undervisningen
Slettet: men er sjeldent nevnt som noe mer en
svært liten del av filosofiundervisningen. Mange
steder blir ikke dette nevnt overhode, gjerne
som resultat av det blir prioritert under andre
emner

Slettet: n

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.

Slettet: , ikke bare religions- og livssynsfaget

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
3
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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 om individets ukrenkelige selvstendighet??? og 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
4
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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 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
5
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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 det er noen skolesamfunn som er langt mer
representert i møter med skolen enn andre. Den norske kirke har en representasjon
som overskygger nesten alle andre tros- og livssynssamfunn, blant annet gjennom
veldig varierende praksis for hva skoler tillater av besøk både i skoletiden og på
skolens områder. 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.

Slettet: Man kan også la eleven forsøke å
praktisere religiøse aktiviteter i klasserommet.

6. Religiøse privatskoler
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. Dette kan føre til at
foreldrenes valg av livssyn skaper skiller blant unge.
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
6
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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. Livssyn er en privatsak, og om foreldre ønsker å oppdra barnet sitt til en
spesifikk tro burde dette skje utenfor skoletiden.

342
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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.
•
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Humanistisk Ungdom mener det er en stor prinsipiell forskjell på foreldre 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 nøytral 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.

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.

At privatskoler ikke skal drive religiøs opplæring.
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