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Resultat- og balanse
HU Perioderapport m/hele fjorår og årets budsjett for kvartal 1 - 4/2019
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Resultat 1 - 4/2019

Linje

Denne periode i år

Regnskap hele fjoråret

Årets budsjett

Diff år mot budsjett

506 562
0
469 020
0
0
37 542
0

3 674 428
143 021
888 303
260 442
2 045 000
337 662
0

3 701 925
160 000
0
0
2 070 000
1 471 925
0

-3 195 363
-160 000
469 020
0
-2 070 000
-1 434 383
0

55 319
55 319
0

230 666
230 666
0

275 500
275 500
0

-220 181
-220 181
0

PERSONALKOSTNADER
Lønn og sosiale kostnader
Annen personalkostnad

607 887
576 477
31 410
0

1 436 231
1 394 175
42 056
0

1 669 988
1 669 988
0
0

-1 062 101
-1 093 511
31 410
0

ANDRE KOSTNADER
Kostnader lokaler
Leie maskiner og inventar
Fremmede tjenester (næringsdrivende)
Kontorrekvisita
Telefon og porto
Reise og diett
Salg og reklamekostnad
Andre kostnader
Kontingenter og gaver
Forsikring

218 232
0
0
24 619
2 447
0
181 414
3 234
6 179
339
0

1 800 592
248 216
14 213
147 057
39 253
3 438
1 221 309
61 890
46 658
18 557
0

1 775 499
675 000
0
150 000
18 000
13 000
794 200
17 000
74 299
24 000
10 000

-1 557 267
-675 000
0
-125 381
-15 553
-13 000
-612 786
-13 766
-68 120
-23 661
-10 000

SUM DRIFTSKOSTNADER

881 438
0

3 467 489
0

3 720 987
0

-2 839 549
0

-374 876
0

206 939
0

-19 062
0

-355 814
0

0
0
0

825
825
0

0
0
0

0
0
0

-374 876

207 764

-19 062

-355 814

DRIFTSINNTEKTER.
Momskompensasjon
Midler fra Fordelingsutvalget
Midler fra Frifond
Bidrag fra HEF
Andre driftsinntekter

VAREKOSTNADER
Bidrag til lokallag

DRIFTSRESULTAT

FINANSPOSTER
Finansinntekter

RESULTAT
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Balanse 4/2019

Beskrivelse

Inneværende år

Regnskap hele fjoråret

EIENDELER
Kundefordringer
Forskuddsbetalinger og andre fordringer
Bankinnskudd
Sum omløpsmidler

10 837
1 300
1 456 566
1 468 704

5 700
11 176
1 725 525
1 742 401

Sum eiendeler

1 468 704

1 742 401

GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital 01.01
Årets resultat
Egenkapital 31.12

1 425 802
-374 876
1 050 926

1 425 802
207 764
1 633 566

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Skyldig lønn og feriepenger
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

36 954
113 341
261 077
6 406
417 778

111 270
79 636
118 588
6 406
315 899

Sum gjeld og egenkapital

1 468 704

1 949 465

- Humanistisk Ungdom -

Generert av Prisolve AS, May 02 2019, 14:32:17
Side: 3 / 3

MENINGER

Torsdag 4. april 2019

Innlegg:

e-post:

post: Adresseavisen, debatt,
postboks 3200, 7003 Trondheim

debatt@adresseavisen.no

51

sms:
464 07200, kodeord: OF

Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere og forkorte innleggene.

Gudstro på en ny måte?
Så står det svart på hvitt, det vi
visste: Gudstroen som er knyttet til kirken er for nedadgående.
Bare 51 prosent av barn blir
døpt i Den norske kirke. Og
færre velger kirkelig konfirmasjon (56,2 prosent).
Ved nyttårsskiftet var medlemstallet for første gang under
70 prosent. Og det er stadig
færre som deltar i gudstjenestefellesskapet.
Men troen finnes kanskje på
en ny måte, som ikke kommer
frem i de kirkelige statistikker.
I en tid hvor mennesker er
underveis, er det viktig at
kirken kan hjelpe mennesker
til å finne svar på de spørsmål
de stiller. Altfor ofte svarer
kirken på spørsmål de færreste
har stilt.

«Å begrense definisjonen av politikk til kun partipolitikk er en tydelig diskriminering mot alle frivillige i
ungdomsorganisasjon» skriver Iver Daaland Åse, som blant annet er med i Humanistisk Ungdom. Bildet
er fra en borgerlig konfirmasjon. Foto: LEIF ARNE HOLME

Dette diskriminerer oss
unge som står på og
jobber i organisasjoner
I den siste tiden er det, spesielt i
Adresseavisen, snakket mye om
Trøndelag fylkeskommune opp
mot ungdoms frivillighet, både i
og utenfor ungdomspartier.
Først i saken om politisk fravær,
nå i saken om skoledebatter.
Her er det en klar antydning
til skadelige holdninger overfor
ungdom. Først og fremst kan
man se på fylkets rundskriv
rundt utlendingslovens forskrift
§3-47, populært kalt «Politisk
fravær». Her har fylkeskommunen valgt å innføre strammere retningslinjer under de eksisterende tilgangene til reduksjon av slikt fravær.
Et utvalg av punktene de har
lagt til i forskriften under «Politisk arbeid» er:
· Landsmøtedelegat for et
registrert politisk parti eller
tilhørende ungdomsorganisasjoner.
· Medlem i kommunestyret.
· Medlem i politiske utvalg på
fylkesnivå.
· Partirepresentant i skoledebatter på annen skole ved kommune- og stortingsvalg. (Noe
som er svært ironisk med tanke
på fylkets holdninger ovenfor

skoledebatter) Da jeg leste disse
punktene, satte jeg vannet mitt i
halsen. Har Trøndelag fylkeskommune og skolene misforstått hvordan verden fungerer?
Å begrense definisjonen av
politikk til kun partipolitikk er
en tydelig diskriminering mot
alle frivillige i ungdomsorganisasjoner som jobber på interesse
og fagpolitiske bakgrunn, og
kan i sin hindring av slikt arbeid
sies å være direkte antidemokratisk.
Når man i tillegg legger til det
faktum at «arbeid som tillitsvalgt» begrenses til kun ungdomsråd i fylke og kommune
eller elevorganisasjonen, skaper
det et hinder for organisasjoner
som arbeider på mindre politiske arenaer, men som alle er
like relevante for en fungerende
samfunnsstruktur, hvor den ene
marginaliserte gruppen uten
stemmerett, faktisk har en mulighet til å påvirke samfunnet
rundt seg.
Når Trøndelag fylkeskommune demonstrerer slike holdninger til ungdomsorganisasjoner og ungdommer som viser
et slikt engasjement, er dette

svært ironisk med tanke på
skolens rolle i å lære opp barn og
unge i samfunnsfag og demokrati. Her stiller skolen selv seg
midt i veien for demokratiet.
Det at fylkeskommunen velger å snevre inn retningslinjer
lagt på et nasjonalt nivå, bidrar
til å øke ulikheten når det gjelder hvordan forskjellige deler av
landet tillater ungdomsengasjement.
Det gjør det i praksis umulig å
lede en ungdomsorganisasjon
på en god måte.
Ungdomsorganisasjoner gjør
sitt beste for å styre møter og
arrangementer som er viktige
for dem til helger, fordi vi vet at
skolen er viktig og fordi vi burde
kunne stole på at skolene respekterer et slikt samfunnsviktig
engasjement.
Men når Trøndelag fylkeskommune, som selv er et demokratisk organ, velger å sette store
kjepper i hjulet på norsk grasrotdemokrati, er det både til å le
og gråte av!
IVER DAALAND ÅSE

Sentralstyremedlem
Humanistisk Ungdom
(og flere verv i andre organisasjoner)

Ritualene er slitesterke. Det
er fortsatt her kirken kan møte
sine medlemmer. Og den kan
med hell utarbeide nye liturgier for spesielle anledninger.
Nylig lanserte en dansk prest
et ritual for par som skal
skilles, som er et godt eksempel på at kirken ønsker å være
til stede og nær mennesker.
For det er viktig med markeringer ved livets overganger,
ikke bare i glede og lykke, men
også i sorg og savn.
I denne sammenheng spiller
ritualene en stor rolle. De er
der for brukernes skyld. Men
mange av dem er vel virke-

lighetsfjerne og taler ikke til
det moderne mennesket.
For kirken må kunne velsigne alle dem som ønsker det.
For når du velsigner et menneske, aksepterer du det samtidig. Hvis du derimot nekter å
velsigne det, ligger ikke fordømmelsen langt unna!
Det har mange opplevd i en
kirke de har opplevd som fordømmende. Den norske kirke
må aldri glemme menneskene
den er satt til å tjene, som
ønsker å benytte seg av seremoniene. Brukerne må i langt
større grad være med og utforme de ulike liturgiene, og
bør også delta i selve handlingen med skriftlesning, sang
og bønn.
Og skal ritualene bli virkelighetsnære og treffe mennesker i deres liv, må fornyelsen
komme nedenfra, ikke fra
liturgikommisjoner med eksperter.
En levende folkekirke kan
aldri nekte mennesker forbønn
og Guds velsignelse gjennom
ulike typer virkelighetsnære
liturgier. For kirken må være
nær sine medlemmer og yte
service. For det er nesten 70
prosent som av ulike grunner
fremdeles er medlemmer.
Det må ikke Kirkemøtet
glemme når det diskuterer
kirkens fremtid.
KNUT SAND BAKKEN
pensjonert prest

«Troen finnes kanskje på en ny måte, som ikke kommer frem i de
kirkelige statistikker» skriver innleggsforfatteren. Bildet er fra
årets kirkemøte som nylig ble avholdt i Trondheim.

Foto: CHRISTINE SCHEFTE
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FORBUNDET

HVEM:
Navn: Marte Moberg
Bergundhaugen

HAR SETT PÅ MEG
SELV SOM HUMANIST
SIDEN BARNESKOLEN
Marte Moberg Bergundhaugen kommer kanskje til å engasjere seg i
HEF når hun blir stor – om hun ikke blir programleder for Newton da.

Alder: 21 år
Verv: Lokallagsleder i
Humanistisk Ungdom,
Trondheim og Omegn (stiftet
2007, 78 medlemmer)
Gjør til vanlig: Studerer kjemi
ved NTNU
Gjør med HU: For eksempel
se filmen «Love Simon»
sammen (på førpremiere),
med etterfølgende samtale
om filmen etterpå.

TEKST OG FOTO IVER DAALAND ÅSE

– Hva gjorde at du ble medlem i Humanistisk
Ungdom (HU)?
– Det å dra på sommerleir i 2013. Jeg har sett på
meg selv som humanist siden jeg gikk i 3. eller 4.
klasse, og da assistenten på konfirmasjonskurset
snakket varmt om HUs sommerleir, tenkte jeg at dit
kunne jeg jo dra. Hjemme var det ikke noe lokallag å
være med i, så jeg var stort sett bare med på sommerleir fram til jeg flyttet til Trondheim.
– Hva gjorde at du fortsatte?
– Det er alle folkene jeg møter her! Det er i tillegg
veldig givende å holde på med på fritiden.
– Hva tenker du er poenget med HU?
– Det er å være en humanistisk organisasjon for
ungdom som det er lettere å være aktiv i enn det
Human-Etisk Forbund (HEF) er. Forbundet kan
virke veldig formell, litt stor og skummel å skulle bli
med i når man er 15 år og ikke brenner veldig aktivt
for saken.
– Hvilke saker og oppgaver ønsker du at HU skal
prioritere?
– Kanskje det å jobbe mer for å fremme organisasjonen.
– Hva tenker du er ungdomsorganisasjonens
oppgave overfor HEF?
– Å skape en dør inn til humanismen. Her kan det
være viktig for Humanistisk Ungdom å ta bedre vare
på våre eldre medlemmer. HU har veldig lav gjennomsnittsalder. Når eldre medlemmer faller fra,
mister man også den kompetansen erfaring gir. En
erfaring HEF kan ha nytte av

9 4 F R I TA N K E VÅ R E N 2 0 1 9

– Hva er din beste HU-opplevelse?
– Det er nok den første sommerleiren. Det var en
helt ny verden som åpnet seg. Det var litt den klisjeen
om å møte folk som tenker likt en og det endelig å få
en plattform hvor man kan diskutere samfunnsorienterte ting utenom skolesetting.
– Ser du for deg at du kommer til å engasjere deg
i HEF når du blir for gammel for HU?
– Det er jo noen år til, jeg kan ikke vite hvordan
livet mitt ser ut da. Men sånn det er nå, vil jeg tro det.
– Hva er det viktigste DU gjør for å redde verden?
– Jeg tar vare på dem rundt meg, slik at de har
ressurser til å ta vare på andre rundt seg, og på den
måten skape bølge-effekter utover. Gi meg noen år,
kanskje jeg driver og lager legemidler – det er jo en
av tingene man kan jobbe med under organisk kjemi.
– Hva vil du bli når du blir stor?
– Drømmen er å bo for meg selv i et koselig lite hus ved
et tjern med en båt jeg kan ro i, kanskje med en katt eller
noe. En drøm jeg har hatt siden jeg var liten, er å være
programleder for Newton – vi får se hvordan det går.

HUMANISTISK UNGDOM
Humanistisk Ungdom er HumanEtisk Forbunds ungdomsorganisasjon og ble stiftet i 2006. HU
er for ungdom mellom 15 og 25
år og har lokallag i alle fylker.
E-post: ungdom@human.no
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§ 14 Valg
Personer som stiller til valg, må annonsere dette til Valgkomiteen. Personer som ønsker å
opprettholde sitt kandidatur selv om de ikke blir innstilt av Valgkomiteen, må annonsere dette til
Valgkomiteen. Ved møtestart fastsettes frist for å melde kandidatur. Denne tidsfristen kan ikke være
mindre enn en time etter at innstillingen blir lagt frem.

Saken valg følger denne rutinen. Der ikke annet er fastgitt, er taletiden 3 minutter. I valg av leder,
politisk nestleder og organisatorisk nestleder er valgtaletiden satt til 5 minutter.

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

Hver plass ved særskilt valg tas opp med følgende rutine:
1. Valgkomiteen eller Sentralstyret 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 eller Sentralstyret 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 det ikke er noe stemmelikhet, utenom forkastede og blanke stemmer, vil de med over
halvparten av stemmene være valgt. Dersom ingen kandidater har fått over halvparten av stemmene
elimineres kandidaten som har fått færrest stemmer, og valget gjennomføres på nytt med de
resterende kandidatene.
c. Dersom ingen kandidater har fått over halvparten av stemmene og det er stemmelikhet mellom de
to eller flere kandidatene som har fått færrest stemmer, gjennomføres det omvalg mellom disse
kandidatene.

c. Når en eller flere kandidater har fått over halvparten av stemmene er de valgt, og tas ut av valget.
Dersom det fortsatt er ledige plasser igjen gjennomføres det et nytt valg med de resterende
kandidatene.
d. Ved første avgjørende stemmelikhet vil de gjenværende med stemmelikhet gjennomgå punkt 4a
igjen.
e. Ved ytterligere stemmelikhet utfører tellekorpset loddtrekning.

Uttalelse til LM 2019: Ingen støtte til
diskriminering!
Humanister tror på likeverd, frihet og menneskerettighetene som grunnsteiner i et godt samfunn.
Dette betyr at alle mennesker ikke bare skal ha retten til å elske hvem de vil, de skal oppleve at deres
legning er like akseptert som alle andres. Selv om en ifølge loven har rett til å være den man er, er
det i realiteten samfunnet som bestemmer om du er akseptert eller ikke. I et godt og fritt samfunn
skal alle oppleve at den de er og den de elsker er like bra. Derfor er det et stort problem når skeive
blir forsøkt omvendt gjennom såkalt terapi. Dette bygger på en tanke om at homofili er dårligere enn
heterofili, ifølge noen til og med uakseptabelt. Selv om omvendelsesterapi i teorien er frivillig, betyr
ikke det at de som går dit faktisk har lyst. Vi vet at unge mennesker kan føle press hjemmefra, fra
venner eller samfunnet rundt dem, og føle seg tvunget. I et fritt og likeverdig samfunn skal ingen
måtte føle på at deres legning er mindre verdt enn andres. Mennesker er født med den legningen de
har, og alt omvendingsterapi oppnår er å få mennesker til å mislike seg selv.

Alle livssyn er i utgangspunktet likeverdige, og fortjener den samme støtten fra staten. Vi er kanskje
uenige om hvor verden kommer fra, om det finnes en skaper og hva som er utgangspunktet for god
moral. Allikevel må vi i et godt samfunn respektere hverandres rett til å leve på den måten vi selv
ønsker. Det vi derimot ikke kan akseptere er når religiøse krefter vil styre hvordan andre mennesker
skal leve sine liv. Når trossamfunn tilbyr eller aktivt oppfordrer til omvending av homofile er det et
angrep på menneskers rett til å være og elske hvem de vil. Selv om alle livssyn skal behandles likt må
vi tørre å sette en grense for hva spesielt unge mennesker kan presses til å godta, og terapi mot ens
identitet er langt over grensen. Humanistisk Ungdom godtar ikke at trossamfunn i Norge nekter å
anerkjenne skeive menneskers legning, og mener det er statens plikt å motarbeide slike holdninger.
Derfor krever Humanistisk Ungdom at livssynsamfunn som tilbyr eller aktivt oppfordrer skeive til
omvendingsterapi skal miste retten til all offentlig støtte.

