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Program
FREDAG
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Kl. 17.50

MIDDAG
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Kl. 11.05
Kl. 11.15
Kl. 11.30
Kl. 11.50
Kl. 11.55
Kl. 12.00
Kl. 13.00
Kl. 14.30
Kl. 14.40
Kl. 15.40
Kl. 16.10
Kl. 17.10
Kl. 17.25
Kl. 17.55
Kl. 19.00

FROKOST
Møtet settes (innkalling, saksliste og referat godkjennes)
Uttalelser til Landsmøtet – D
Orienteringer – O
Forretningsorden – V
KORT PAUSE
Innstilling til Landsmøtet: Komiteer og møteverv – V
Innstilling til Landsmøtet: Alternative navn til vedtektene – V
Årsberetning 2018 – V
Signering årsregnskap
LUNSJ og møte i vårseminargruppa
Innstilling til Landsmøtet: Skoleplattform – V
KORT PAUSE
Innstilling til Landsmøtet: Ny formålsparagraf – V
LANG PAUSE med snacks
Innstilling til Landsmøtet: Arbeidsprogram 19/20 – V
KORT PAUSE
Dagsorden Landsmøtet 2019 – V
Eventuelt: Lønnsjustering for organisasjonsrådgiver – V
MIDDAG

SØNDAG
Kl. 09.00
Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 11.45
Kl. 12.45
Kl. 13.15
Kl. 14.15
Kl. 14.25
Kl. 15.30
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Vedtektsendringsforslag fra Trondheim - V
Hvordan ta vare på viktige frivillige?
LUNSJ og Skype med Danmark
Innstilling til Landsmøtet: Valgkomité 19/20 – D
Hvordan løse sommerlig verveturné? – D/V
KORT PAUSE
Innstilling til Landsmøtet: Uttalelser – V
Oppsummering og møteslutt
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Vedlegg
1. Sak 60-18/19: Sentralstyrets innstilling til Forretningsorden for Humanistisk Ungdoms
Landsmøte
2. Sak 49b- 18/19: Signert årsberetning for Humanistisk Ungdom 2018
3. Sak 61-18/19: «Kirkens spøkelsesmedlemmer», Redaksjonskomiteens forslag til
innstilling
4. Sak 51b-18/19: Humanistisk Ungdoms vedtekter
5. Sak 48b-18/19: Sentralstyrets innstilling til Skoleplattform 2019-2021
6. Sak 65-18/19: Utdrag fra sak om tilleggssatsninger (36-18/19)
7. Sak 54b/18/19: Sentralstyrets innstilling til Arbeidsprogram 2019/2020
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8. Vedtektsendringsforslag fra Trondheim og omegn lokallag med Sentralstyrets
innstilling til Landsmøtet

Til stede
Kristoffer Stokkeland
Øistein Sommerfeldt Lysne
Synne Sørgjerd
Rebecca Ponce
Hans Arne Sætrum
Iver Daaland Åse
Victoria Johanne Opheim Galåen
Wanjing Li
Astri Menne Sjoner (referent)

Gjester
Kontrollkomiteen:
Inger A. Grünbeck
Amund Bugge
Veronika Antonsen
Eivin Emil Floer
Hele komiteen var til stede under behandling av sak 53c, 65, deler av 54b og 61.
Valgkomiteen:
Johann N. G. Elven
Parnian Hotaki
Emil Ek Egelandsdal

Forfall
Henrik Sønstebø
Stine Bakke Tuastad
Alexandra Raven
Sandra Marin Sauge (til stede under sak 49b, 53b, samt deler av 53c og 48b. Ikke med på sak
64.)
Didrik Votvik Solhaug (til stede under sak 62, 51b, 54b, 66, samt deler av sak 48b)
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Sak 56-18/19 Godkjenning av innkalling og saksliste V
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Vedtakssak

7

Bakgrunn

Saksbehandler: Astri Menne Sjoner
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Sakspapirer ble sendt ut til styrets medlemmer én uke før møtets begynnelse, i tråd med
Humanistisk Ungdoms vedtekter.
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Forslag til vedtak

16
17
18
19

Innkalling og saksliste godkjennes
Forslaget ble vedtatt

Etter den tid har det kommet til to saker: 66-18/19 Eventuelt: Lønnsjustering for
organisasjonsrådgiver og 53c-18/19 Forslag til vedtektsendringer fra Trondheim og omegn
lokallag.
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Sak 57-18/19 Godkjenning av referat fra forrige møte O
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Orienteringssak

27
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Referatforslag fra sentralstyremøtet 1.-3. februar ble sendt til Sentralstyrets medlemmer 5.
februar. Pr. 12. februar anses referatet som godkjent av Sentralstyret. Referatet er sendt til
ledelsen i Human-Etisk Forbund og publisert på våre hjemmesider.

Saksbehandler: Astri Menne Sjoner

Referatet er sendt ut sammen med sakspapirene.
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Sak 58-18/19 Orienteringer - O
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Orienteringssak

40

Medlemsrekruttering

41
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Siden forrige sentralstyremøte har vi konvertert alle medlemsinformasjon over i det nye
medlemssystemet, Mysoft. Vi er fortsatt i en overgangsfase, og kan ikke ta ut sikre tall over
medlemmene våre fra systemet enda. Det kan legges til grunn at det ikke har skjedd særlig
mye sammenlignet med tallene Sentralstyret fikk presentert i februar.
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Økonomistatus
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Årsregnskapet for 2018 er ferdigstilt, og ble foreløpig godkjent av Sentralstyret ved forrige
møte. Vi har blitt gjort oppmerksom på en liten konteringsfeil. Riktig oppsett vil bli lagt fram
for Sentralstyret til signering på møtet.
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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. Denne gangen er fristen satt til 01.03. Disse har sendt inn innen fristen:
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Kristoffer Stokkeland
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Saksbehandler: Astri Menne Sjoner

•
•
•
•
•
•

Dialogmiddag med Ungdialog
Deltatt på hovedstyre- og landsstyre-møte med HEF
Samarbeidsmøte med generalsekretær og assisterende generalsekretær i HEF
Holdt Romkappløpet for 11 konfirmasjonsgrupper
Jobbet en del med vårseminar
Jobbet med sakspapir

Synne Sørgjerd
•
•
•
•
•

Filmet avrunding på skolegudstjenestekampanjen
Hjulpet til med årsmøter
Filmet video om HU til konfirmanter
Tenkt på den fantastiske maten vi skal servere på vårseminar
Sjarmert alle topplederne på Frivillighet Norge sin topplederkonferanse

Iver Daaland Åse
•
•
•
•
•
•

Forsøkt å hjelpe diverse lokallag med årsmøter
Arangert årsmøte i Trondheim og gått ut av styret
Jobbet med Kristi i Fri Tanke om den nye HU Spalten
Stilt til valg
Planlagt våren med div Konfbesøk og reiser
Reist til Kristiansund sammen med Sivert og holdt Romkappløpet

Victoria Johanne Opheim Galåen
•
•
•

Gjennomført årsmøte og andre arrangementer i lokallaget
Skrevet en rapport om ung frivillighet i Oslo 2019 på vegne av UngOrg
Hatt rapportlansering
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•
•
•

Hatt møte med HEF om regsem, og generelt drevet med flere forberedelser til
seminaret.
Videre planlegging av sommerleir, og et par møter med Haakon
Fundert videre på hva jeg skal i fremtiden

Wanjing Li
•
•
•

Årsmøte med HEF Modum, måtte legge ned HEF Modum
Ble representant for Modum inn i samarbeid med HEF Eiker
Holdt årsmøtet i HU Buskerud

Stine Tuastad
•
•
•
•
•

Arrangert årsmøte med Bergen lokallag
Holdt opplegg (romkappløpet) som HU ambassadør for 9 forskjellige konfegrupper
Hatt kurskvelder med “egne” konfirmanter
Årsmøte HEF Bergen
Skrevet en uttalelse om Kirkens spøkelsesmedlemmer

Sandra Marin Sauge
•
•
•
•

Hatt årsmøte med mitt lokallag, Romerike
Gikk av som leder i Romerike etter jeg stiftet lokallaget i 2015
Ble nestleder i lokallaget
Besøkte Vilde og Astri på kontoret
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Sekretariatet
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Astri Menne Sjoner
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innfasing av nytt medlemssystem: flere heldagsmøter og kurs, endelig verifikasjon og
klargjøring til konvertering. Etterarbeid og rydding.
Referat sentralstyremøte
Ansettelse ny generalsekretær
Samarbeidsmøte med generalsekretær og assisterende generalsekretær i HEF
Gjennomgang av årsregnskap med Kontrollkomiteen
Forberedelser før tiltredelse for ny generalsekretær
Oppfølging lokallag i forbindelse med årsmøter
Rekrutteringsarbeid Oslos regsem
Rekrutteringsarbeid vårseminar
Dialog Tonsenhagen
Reisebestillinger vårseminar
Daglig drift og administrasjon
Medlemspleie

Vilde Kjerkol
•
•
•
•
•
•

Ansettelse GenSek
Brukerseminar – LNU
Excel-kurs
Laget film til rekruttering av konfirmanter
Avslutningsfilm – kampanje
Promotering - RegSem
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121
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•
•
•
•
•
•
•
•

Samarbeid med HEF - RegSem
Blitt helt ferdig med opprydding i HU-fond (og fått kake av både LNU og Astri)
Superbrukerkurs – Mysoft
Sosiale medier
Bistand til LL med å komme a jour med rapportering
Bistand til LL med regnskap og innkallinger
Refusjoner
Filmlisens-knot

129

Lokallag
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139
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141

Lokallagsutvalget arbeider for tiden med årsmøter i lokallagene. Fadderne følger opp sine
respektive lokallag.

142

I følge vedtektene skal det medlemmene i lokallag få innkalling til årsmøte senest to uker før
den fastsatte datoen. I år har ikke denne fristen blitt overholdt i alle lokallag – Sentralstyret
har gitt kontoret lov til å dispensasjon. Unntak fra kravet om 2 uker ble gjort i
• Glåmdal, Oslo, Vestfold og Sortland. I disse lagene ble innkalling sendt 13 dager før
årsmøtet.
• Østfold. Her ble innkalling sendt fire dager før årsmøtet. Dette ble vedtatt i en egen
sak for Sentralstyret per e-post i januar.

Lokallag

Fadder i Sentralstyret

Årsmøtedato

Asker og Bærum lokallag

Synne Sørgjerd

30.01.19

Bergen lokallag

Wanjing Li

22.02.19

Buskerud lokallag

Stine Tuastad

09.02.19

Glåmdal lokallag

Iver Daaland Åse

27.02.19

Grenland lokallag

Hans Arne Sætrum

08.02.19

Grimstad lokallag

Rebecca Ponce

04.02.19

Indre Sogn lokallag

Rebecca Ponce

Legges ned

Kristiansand studentlag

Hans Arne Sætrum

27.02.19

Kristiansund og omegn lokallag

Hans Arne Sætrum

20.02.19

Oslo lokallag

Iver Daaland Åse

27.02.19

Romerike lokallag

Wanjing Li

26.02.19

Sandnes og omegn lokallag
(omdøpt til Bibelbeltet lokallag)
Sortland lokallag

Stine Tuastad

23.02.19

Iver Daaland Åse

28.02.19

Trondheim og omegn lokallag

Synne Sørgjerd

07.02.19

Vestfold lokallag

Synne Sørgjerd

28.02.19

Østfold lokallag

Rebecca Ponce

06.01.19
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Internasjonalt
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150
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International Humanist and Ethical Union (IHEU) og International Humanist and Ethical Youth
Organisation (IHEYO) har nå skiftet navn til Humanists International og Young Humanists
International. Facebook for IHEYO har enn så lenge det gamle navnet.

164

Media

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

Medieovervåkingstjenesten Retriever har registrert 8 treff på Humanistisk Ungdom i
perioden 25. januar-28. februar. Disse er alle ett og samme innlegg som er trykt i ulike
lokalaviser. Innleggsforfatteren mener Human-Etisk Forbund er for religionskritisk, og
eksemplifiserer dette blant annet med HUs øreproppaksjon «for noen år tilbake»:
https://www.h-a.no/debatt/kritikk-er-human-etisk-forbunds-kjennemerke

176

E-postsaker

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

Hari Parekh fra Humanists UK ble valgt til leder av Young Humanists International European
Working Group (EWG). Utfallet ble annonsert midt i februar. Han har vært tydelig på å ville
ha kontakt med medlemmer i løpet av de neste ukene.
På Young Humanists International årsmøte (GA) 31. mai vil det bli avholdt valg av
Generalsekretær og Nestleder. Vi er ikke kjent med noen kandidater pr. i dag. Hvis vi ønsker
å stille kandidat bør vi begynne å tenke på det nå. Spesifikke tidsestimat for disse vervene
har vi ikke, men anslår 4-5 timer pr. uke med ett Skypemøte i måneden på 2 timer.
Vi har planlagt ett Skypemøte med danske Unge Humanister søndag i SSTM – vi vurderte å
sende noen til Nordisk Humanistmøte samtidig som SSTM, men endte på ett mindre
Skypemøte i stedet. Unge Humanister har sommerleir samtidig som oss også i år. De har fått
tilbud om deltakelse på vårseminar, men det passet ikke.
Ellers vil vi bli omtalt litt i humanistisch.net (Tysk fritanke.no lignende medium) som gjør en
sak om humanistiske ungdomsorganisasjoner i Europa.

Rebecca Ponce deltok i ‘Lokalen’, NRK Rogalands radiosending 22. februar. Tema for
samtalen var ‘Unge i religionsdialog’ i forbindelse med Fordomsuka i Stavanger.
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-rogaland/DKRO02003819/22-022019#t=1h36m03s

a) Nye retningslinjer for HU-Fondet
Saken ble sendt ut av Kristoffer Stokkeland 25. februar 2019

Vi må fastsette nye retningslinjer for HU-fondet i 2019 for å kunne gi ut penger til
lokallagene. Retningslinjene er såpass like at vi tar det som epost-sak. Endringene
er:
1. Ny tittel på Orgsek.
2. Organisasjonsrådgiver kan gi unntak for dokumentasjon for å få adgang til å søke,
tidligere lå dette formelt hos AU.
3. Språklige endringer under kontroll av midler
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187
188
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4. Tilpassing til Frifond Org: Lokallag kan ha gamle Frifond midler lengre før de skal
tilbaketrekkes. "I løpet av januar to år etter vil eventuelle midler som ikke allerede er
returnert trekkes tilbake av sentralleddet." i stedet for juli året etter.
5. Språklige endringer under nedleggelse av lokallag.

191

Forslag til vedtak: Sentralstyret vedtar vedlagte retningslinjer for HU-Fondet-

192

Forslaget ble vedtatt.
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196
197

Sak 59-18/19 Politisk kvarter - D

198
199
200
201

Diskusjonssak

202
203
204
205
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208

Muntlig orientering vil bli gitt i møtet.

209
210

Saksbehandler: Kristoffer Stokkeland

Saken ble trukket av tidshensyn.

Sak 60-18/19 Innstilling til Landsmøtet:
Forretningsorden - V

211
212
213

Landsmøteforberedende vedtakssak

214

Bakgrunn

215
216
217
218
219

Humanistisk Ungdoms Landsmøte styres i likhet med sentralstyret etter en forretningsorden.
Dette er dokumentet som gir delegater og andre i møtet sine rettigheter, og ikke minst
forklarer hvordan et Landsmøte fatter vedtak. Alt som skal skje i møtesetting på Landsmøtet
må være i tråd med forretningsorden, noe som gjør dette dokumentet til styrende for hele
helgen.

220

Vurdering

221
222
223

Det er fra saksbehandlers side bare foreslått en endring til forretningsorden i 2019. Nemlig at
rettes opp at vi nå har to nestledere og ingen økonomileder, som får stemmerett i
rekkefølgen politisk nestleder og deretter organisatorisk nestleder med frafall fra leder.

224

Forslag til vedtak

225

Sentralstyret innstiller på vedlagte forretningsorden til Landsmøtet.

Saksbehandler: Kristoffer Stokkeland

226

Behandling

227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

Strykningsforslag fra Kristoffer Stokkeland
§3 Sammensetning
Stryke setningen «Delegater fra lokallagene må innmeldes sentralt senest fire uker før
Landsmøtet». Setningen strider mot vedtektene, og er dessuten overflødig.
Forslaget ble vedtatt.
Vedtaket medfører at neste setning mister sin mening. Denne er følgelig også fjernet:
«Dersom de ikke gjør det, får ikke lokallagene delegater til Landsmøtet.»

259
260

Strykningsforslag fra Øistein Sommerfeldt Lysne
§4 Rettigheter og plikter
Stryke setningen «Under debatt har kun Sentralstyret, Kontrollkomiteen, Valgkomiteen, vara
og delegater talerett». Den framstår som overflødig og er dessuten delvis motstridende mot
det som er presisert over.
Forslaget ble vedtatt.
Forslag fra Kristoffer Stokkeland
§8 Debatt – Forslag:
Endre siste leddsetning i første avsnitt fra «,eller sendes til oppgitt epostadresse.» til «,eller
ved bruk av oppgitt skjema.»
Forslaget ble vedtatt.
Forslag fra Rebecca Ponce
§14 Valg
Første punkt i første nummererte punktliste endres til «1. Valgkomiteen eller Sentralstyret
presenterer sine innstillinger.»
Første punkt i andre nummererte punktliste endres til «1. Valgkomiteen eller Sentralstyret
presenterer sine innstillinger på hver av kandidatene.»
Forslagene ble vedtatt.
Votering over helheten
Forslag til forretningsorden, med vedtatt endringer, ble vedtatt innstilt til Landsmøtet.

Vedlegg:
-

Sentralstyrets innstilling til Forretningsorden for Humanistisk Ungdoms Landsmøte.

261
262
263
264
265
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Sak 49b-18/19 Årsberetning 2018 - V

267
268
269
270

Vedtakssak

271

Bakgrunn

272
273
274
275
276
277

Forslag til årsberetning for 2018 ble behandlet i forrige møte. Vedlagte forslag har
innarbeidet de innspill som kom.

278
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281

Saksbehandler: Astri Menne Sjoner

Sentralstyret må godkjenne og signere årsregnskap og årsberetning før det vedtas av
Landsmøtet. Årsberetningen er en kort, men dekkende oppsummering av organisasjonens
virksomhet i året som gikk. Den bør inneholde informasjon om:
•
•
•

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.

282
283
284
285
286
287

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.

288

Forslag til vedtak

289
290
291
292

Sentralstyret godkjenner årsberetningen for Humanistisk Ungdom 2018.
Forslaget ble vedtatt.
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Vedlegg

294
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Årsberetningen må signeres av alle medlemmene i Sentralstyret.

-

Signert årsberetning Humanistisk Ungdom 2018
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Sak 61-18/19 Innstilling til Landsmøtet: Uttalelser - V

301
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Vedtakssak

305

Bakgrunn

306
307
308
309
310

På forrige sentralstyremøte snakket vi litt om mulige uttalelser, men bare ett forslag er
utarbeidet. Uttalelser er en mulighet for Landsmøtet til å uttale seg om politiske saker som er
mer aktuelle enn de man har mulighet til å vedta i politisk plattform.

311
312
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316
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Saksbehandler: Kristoffer Stokkeland

Dette er uttalelsene vi har fått inn:
•

«Kirkens mange spøkelsesmedlemmer»

Dette er uttalelser som kom frem under brainstorming men som ikke ble mottatt innen frist:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

#%¤! KRF (4,5)
De som støtter Homoterapi bør ikke få støtte (7)
Vern om abortloven (3)
Aktiv dødshjelp (2,5)
Heldekkende plagg i offentlige rom – ok? (3)
Hvor går grensene for å bruke religiøse plagg i arbeidslivet?
Religiøse symboler i offentlige rom (skole)? (5,5)
Krenking vs. Kritikk (3)
Humanisme i populismens tid (1)
Prinsessens trosfrihet – slipp prinsessens fri! (9)
Gratis kvinnehelse (3,5)

324

Vurdering

325
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327
328

Sentralstyret har pleid å foreslå to til tre uttalelser til LM.
Sentralstyret diskuterer uttalelsen som er foreslått i to omganger – og utnevner om
nødvendig redaksjonskomite som arbeider med mellom behandlingene.

329

Forslag til vedtak

330
331
332
333

Sentralstyret innstiller på at Landsmøtet vedtar uttalelsene xx.
YY og ZZ utarbeider «UU» til vedtak senest SSTM før LM.

334

1. behandling lørdag

335
336
337
338
339
340
341
342

Innspill fra Sentralstyret på forslaget til uttalelse om kirkens spøkelsesmedlemmer:
Kan vi påstå at kirken har medlemmer som ikke tror?
GDPR: aktiv bekreftelse burde være et siste krav.
Redaksjonskomité til i morgen, som utarbeider et forbedret forslag:
Øistein Sommerfeldt Lysne
Kristoffer Stokkeland

9

343

2. Behandling søndag

344
345
346
347
348
349
350
351
352
353

Redaksjonskomiteen har utarbeidet et endret forslag som bl.a. fokuserer på at man ikke kan
ha tilhørighetsordning, og at man må bekrefte medlemskapet sitt.

354

Vedlegg

355

Sentralstyret har en del tilbakemelding på språk.
Forslag fra Kristoffer Stokkeland
Endelig vedtak i saken utsettes. Arbeidsutvalget tar til seg innspill på språk som er notert
under behandlingen av saken, og sender ut endelig forslag til vedtak per e-post.
Forslaget ble vedtatt.

-

«Kirkens spøkelsesmedlemmer», Redaksjonskomiteens forslag til innstilling

356
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Sak 62-18/19 Innstilling til Landsmøtet: Dagsorden - V

361
362
363
364
365
366
367

Landsmøteforberedende vedtakssak

368

Forslag til vedtak

369
370
371

Sentralstyret innstiller på følgende dagsorden for landsmøtet, men gir kontoret i samarbeid
med ordstyrere og referenter myndighet til å gjøre mindre tilpasninger.

Saksbehandler: Astri Menne 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.

Dagsorden LM 2019
TID

Fredag

18.00

Middag

19.00

Formøte

20.00

Møtestart

Type sak

Konstituering

V

Valg av møteledere og referenter

V

Godkjenning av innkalling

V

Godkjenning av saksliste og dagsorden

V

Godkjenning av Forretningsorden

V

Valg av protokollunderskrivere

V

Valg av tellekorps

V

Valg av redaksjonskomiteer for uttalelser, arbeidsprogram og plattform

V

20.40

Pause

21.00

Skoleplattform - presentasjon av innstilling

O

Valgkomiteen presenterer sin innstilling

O

SST presenterer sin innstilling på valgkomité

O

21.35

Møteslutt

TID

Lørdag

08.00

Frokost

09.00

Møtestart

09.00

Presentasjon av årsberetning og milepæler i året som har gått

10.00

Pause

10.30

Vedtektsendringer

12.00

Lunsj

13.00

Hilsningstaler

13.25

Skoleplattform - debatt

14.25

Pause

14.35

Skoleplattform - debatt

D

15.15

Uttalelser - debatt

D

16.30

Pause

17.00

Arbeidsprogram - debatt

18.00

Forslagsfrist plattform, arbeidsprogram og uttalelser

18.00

Møteslutt

19.00

Middag

TID

Søndag

08.00

Frokost

09.00

Møtestart

09.00

Frist for å stille til valg

09.00

Årsberetning

V

09.30

Årsregnskap 2018 og kontrollkomiteens beretning

V

10.00

Pause

10.20

Hilsningstale

10.35

Votering arbeidsprogram

V

10.45

Votering skoleplattform

V

10.55

Votering uttalelser

V

11.05

Uavsluttede saker

11.15

Hilsningstale

11.30

Valg

O
V

D

D

Valgkomiteens beretning og innstilling
12.00

Lunsj og pakking

13.00

Valg av revisor

O
V

11

Valg av leder

V

Valg av organisatorisk nestleder

V

Valg av politisk nestleder

V

Valg av sentralstyremedlemmer

V

Valg av valgkomité

V

Valg av kontrollkomité

V

Bildetaking
16.00

Møteslutt
Det nyvalgte sentralstyret samles rett etter møtet

372
373
374
375
376

Spørsmål til SST:
• Kurs for ferske delegater? Før middag fredag?

377

Behandling

378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389

Forslag fra Øistein Lysne:
Presentere forslag til Arbeidsprogram fredag kveld.

390

Vedtak

391
392
393
394
395
396

Innstilt forslag ble vedtatt. Kontoret/AU tar med seg innspill fra Sentralstyret i det videre
arbeidet med Dagsorden i samråd med ordstyrere og referenter.

397
398

Positive holdninger til kræsjkurs for nye delegater fredag ettermiddag, hvor de blir
oppfordret til å ta i litt mer.
Forslag fra Øistein Lysne:
Velge politisk nestleder før vi velger organisatorisk nestleder.
Forslag fra Victoria:
Dersom vi fortsatt bare har én uttalelse, trenger vi ikke 1,25 time på å diskutere den. I så
tilfelle, kan vi ha mer tid til å diskutere skoleplattformen/vedtektene?

Sak 51b-18/19 Innstilling til Landsmøtet: Ny
formålsparagraf - V

399
400
401

Vedtakssak

402

Bakgrunn

403
404
405

Saken fremmes på ny uten veldig mye ny saksbehandling – Styrets rådgivende votering om å
ta inn Nordisk Humanist Manifest 2016 er innearbeidet som foreslått. Øvrige forslag er ikke
innarbeidet siden styret ikke var særlig entydig støttende.

Saksbehandler: Astri Menne Sjoner

0

406
407
408
409
410
411

Per i dag har Humanistisk Ungdom en lite dekkende og visjonær formålsparagraf i våre
vedtekter. Det har lenge vært et ønske om å endre denne til å passe bedre med det vi faktisk
gjør og ønsker å gjøre i organisasjonen. Sentralstyret hadde en sesjon i høst om HUs
identitet. Resultatet av denne workshopen er lagt til grunn for det forslaget som foreligger.

412

Vurdering

413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423

Dagens formålsparagraf:

424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435

§ 2 Formål
Humanistisk Ungdom er en humanistisk organisasjon for ungdom. Organisasjonen baserer
seg på nordisk humanistmanifest 2016. Humanismen har et positivt menneskesyn og er uten
religiøse forestillinger.
Humanistisk Ungdom ønsker at alle ungdommer kjenner til og tenker over sitt eget livssyn,
og vil jobbe for unge humanisters interesser.
Målet med å omformulere formålsparagrafen er at
•
•
•
•

Den skal dekke mer av det vi faktisk driver med
Den skal si noe om hva vi ønsker å være
Den skal være beskrivende, men samtidig mer lettfattelig
Den skal gi en umiddelbar forståelse av Humanistisk Ungdom som organisasjon,
samfunnsaktør og møteplass

Saksbehandler foreslår følgende formulering, som vil erstatte dagens § 2 i sin helhet:
§ 2 Formål
Humanistisk Ungdom er humanistiske verdier i praksis, og baserer seg på Nordisk
Humanistmanifest 2016. Vi kjemper for et samfunn som baserer seg på det vi vet og ikke det
vi tror. Vi setter mennesket i sentrum gjennom inkludering, fellesskap og refleksjon.

436

Forslag til vedtak

437
438

Sentralstyret vedtar å innstille foreslått endring til vedtektenes § 2 til Landsmøtet 2019.

439

Behandling

440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450

Endringsforslag fra Wanjing Li
Bytte formuleringen «Vi kjemper for et samfunn som baserer seg på det vi vet og ikke det vi
tror» med «Humanismen har et positivt menneskesyn og er uten religiøse forestillinger.»
Forslaget ble trukket
Endringsforslag fra Wanjing Li
Endre andre setning til: «Vi kjemper for et samfunn som har et positivt menneskesyn og er
uten religiøse forestillinger.»
Forslaget ble trukket
Tilleggsforslag fra Kristoffer Stokkeland

13

451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470

Ny setning 3: «Vi ønsker at alle ungdommer kjenner til og tenker over sitt eget livssyn.»
Forslaget ble vedtatt

471

Vedlegg

472

Tilleggsforslag fra Iver Åse:
Ny setning 4: «Vi ønsker at alle ungdommer kjenner til og tenker over sitt eget livssyn.»
Forslaget falt.

Votering over helheten
Sentralstyret vedtar å innstille foreslått formålsparagraf, med vedtatte endringer, for
Landsmøtet 2019:
§ 2 Formål
Humanistisk Ungdom er humanistiske verdier i praksis, og baserer seg
på Nordisk Humanistmanifest 2016. Vi kjemper for et samfunn som
baserer seg på det vi vet og ikke det vi tror. Vi ønsker at alle
ungdommer kjenner til og tenker over sitt eget livssyn. Vi setter
mennesket i sentrum gjennom inkludering, fellesskap og refleksjon.

-

Humanistisk Ungdoms vedtekter

473
474
475
476
477
478

Sak 63-18/19 Innstilling til Landsmøtet: komiteer og
møteverv - V

479
480
481

Vedtakssak

482

Bakgrunn

483
484
485
486
487

Vi må innstille ovenfor Landsmøtet på møteverv og komiteer. Av møteverv må vi innstille to
ordstyrere og to referenter. I tillegg kommer redaksjonskomiteer for arbeidsprogrammet,
skoleplattformen og uttalelser, tellekorps og protokollunderskrivere. Siden de fleste rollene
har som krav at man er delegat i møtet, og de færreste har meldt seg på ennå, kommer
forslag til navn i møtet – påmeldingsfrist er 7 mars (dagen før SSTM).

488

Vurdering

489
490
491
492
493
494

Ordstyrere og referenter har fra AU sin side blitt sett på, og man har fått ja fra følgende:
Som ordstyrere foreslås Maarten Andersen og Haakon Gunleiksrud
Som referenter foreslås Sarah Malena Marcher Kvassheim og Synøve Vang

Saksbehandler: Kristoffer Stokkeland

Som leder for tellekorpset foreslås Stine Tuastad.
Som leder for redaksjonskomiteen for arbeidsprogrammet foreslås Iver Daaland Åse

495
496
497
498
499
500

Som leder for redaksjonskomiteen for skoleplattformen foreslås Synne Sørgjerd
Som leder for redaksjonskomiteen for uttalelsene foreslås Victoria Johanne Opheim Galåen

501
502
503

Forslag til vedtak

504

Behandling

505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535

Øvrige medlemmer i redaksjonskomiteene foreslås i møtet.
Protokollunderskrivere foreslås i møtet.

Fullstendig forslag til vedtak kommer til saksstart

Forslag til vedtak:
Sentralstyret innstiller på følgende komiteer og møteverv:
Ordstyrere: Maarten Andersen og Haakon Gunleiksrud
Referenter: Sarah Malena Marcher Kvassheim og Synøve Vang
Redaksjonskomité for arbeidsprogram:
Leder: Iver Daaland Åse
Medlemmer av komiteen suppleres på det landsmøteforberedende sentralstyremøtet.
Redaksjonskomité for skoleplattform:
Leder: Synne Sørgjerd
Medlemmer av komiteen suppleres på det landsmøteforberedende sentralstyremøtet.
Redaksjonskomité for uttalelser:
Leder: Victoria Galåen
Medlemmer av komiteen suppleres på det landsmøteforberedende sentralstyremøtet.
Tellekorps:
Leder:
Medlemmer av tellekorpset suppleres på det landsmøteforberedende sentralstyremøtet.
Protokollunderskrivere:
Innstilles til det landsmøteforberedende sentralstyremøtet.
Votering:
Forslaget ble vedtatt.

536

15

537

Sak 64-18/19 Innstilling til Landsmøtet: Valgkomite

538
539
540

Lukket Landsmøteforberedende vedtakssak

541

Bakgrunn

542
543
544

Sentralstyret innstiller ovenfor Landsmøtet hvem som skal være neste periodes valgkomite.
Arbeidet med å finne ny valgkomite ligger bak også i år, og det er tvilsomt at vi fatter vedtak
i denne saken nå.

545

Vurdering

546

Eventuelt kjente kandidater og forslag diskuteres i møtet.

547

Forslag til vedtak

548
549

Om aktuelt fremmes forslag til vedtak i møtet.

550

Behandling

551
552
553
554
555

Møtet lukkes og C-referatføres. C-referatet sendes ikke til inhabile medlemmer av
Sentralstyret.

556
557

Saksbehandler: Kristoffer Stokkeland

Sak 48b-18/19 Innstilling til Landsmøtet:
Skoleplattform - V

558
559
560
561

Landsmøteforberedende vedtakssak

562

Bakgrunn

563
564
565
566

Skoleplattformen er forsøkt omskrevet slik som beskrevet for Sentralstyret sist.
Saksbehandler er ikke gjennomgående fornøyd, så det er mulig at det vil bli ettersendt
oppdateringer. Hvis man har språklige innspill bes de sendes til
kristoffer.stokkeland@human.no. Substansielle endringer fremmes i møtet.

567
568

Vurdering

569
570
571
572
573
574
575
576

Etter innspill fra HEF er punkt om å evaluere KRLE i tråd med FNs barnekomite sin
anbefaling lagt inn.

Saksbehandler: Kristoffer Stokkeland

Det er gjort få endringer som er ment å endre mye på politikken til HU:

Under kapittel 2 er det bare forsøkt å forkorte. Tilsvarende med kapittel 3, hvor brødteksten
til relevante fag er tatt ut – da den ikke tydeliggjorde noe grense for hva som var relevante
fag.
Kapittel 4 er også forkortet – og styret bes forsikre seg om at ikke noe viktig har falt ut.

577
578
579
580

Kapittel 5 har blitt redusert i omfang – og er nå tydeligere i å kreve mangfold.
Kapittel 6 har nesten ikke blitt redigert, og vil prioriteres om det kommer en ettersending.

581

Forslag til vedtak

582
583

Sentralstyret innstiller vedlagte skoleplattform til Landsmøtet

584

Behandling

585
586
587
588
589
590
591
592
593
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
623

Kapittel 1: Religions- og livssynsundervisning
Tilleggsforslag fra Kristoffer Stokkeland:
Ny leddsetning (både religiøse og sekulære,) i første setning, slik at den lyder «Humanistisk
ungdom kjemper for en religions- og livssynsundervisning som likestiller forskjellige livssyn,
både religiøse og sekulære, og som presenterer dem på en objektiv måte.»
Forslaget støttes
Strykningsforslag fra Øistein Lysne:
Stryke «religions- og» der dette er nevnt sammen med «livssynsundervisning», både i
kapittelets tittel og i 1. avsnitt.
Forslaget støttes
Endringsforslag fra Rebecca Ponce:
Stryke «religions- og» der dette er nevnt sammen med «livssynsundervisning», både i
kapittelets tittel og i 1. avsnitt, og erstatte dette med leddsetning i kapittelets første setning,
slik at den lyder: «Humanistisk ungdom kjemper for en livssynsundervisning som likestiller
forskjellige livssyn, både religiøse og sekulære, og som presenterer dem på en objektiv
måte.»
Tilleggsforslag Kristoffer Stokkeland:
Endre fra «religionsfag» til «livssynsfag» i første kulepunkt.
Forslaget ble vedtatt
(Alle henvisninger til religion, unntatt det tillegget som presiserer hva som ligger i
begrepet ‘livssynsundervisning’, strykes fra kapittelet.)
Strykningsforslag fra Kristoffer Stokkeland:
Stryke både tekst og punkt som omhandler timetall:
Hele avsnitt 2: «Vi mener at antallet timer med livssynsundervisning på ungdomstrinnet
burde økes, slik at elevene får mulighet til å sette seg godt inn i flere livssynsretninger.»
Forslaget falt
Og siste kulepunkt: «Humanistisk Ungdom vil øke antall timer livssynsundervisning på
ungdomstrinnet.»
Forslaget støttes
Endringsforslag fra Victoria Galåen
til 2. avsnitt i kapittelet:
«Humanistisk Ungdom vil gi faget bedre mulighet til å framheve en større grad av mangfold
blant tros- og livssynssamfunn. Antall timer med livssynsundervisning på ungdomstrinnet

17
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654
655
656
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660
661
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663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673

burde prioriteres bedre, slik at elevene får mulighet til å sette seg godt inn i flere
livssynsretninger.»
Og stryke siste kulepunkt: «Humanistisk Ungdom vil øke antall timer i livssynsundervisning på
ungdomstrinnet.»
Forslaget ble vedtatt
Endringsforslag fra Sandra Sauge:
Erstatte siste kulepunkt med «Humanistisk Ungdom vil at dagens KRLE skal prioritere
sekulær livssynsundervisning i større grad enn i dag, for å øke forståelsen for sekulære livssyn
i samfunnet.»
Forslaget falt

Kapittel 2: Religion i andre fag
Sentralstyret støtter foreslått formulering og endringer.

Kapittel 3: Kritisk tenkning
Tilleggsforslag fra Øistein Lysne:
Å legge til «HU vil/krever» e.l.» kan anses som en redaksjonell endring, og oppfordrer
saksbehandler til å presisere dette foran kulepunktene.
Sentralstyret støtter foreslått kapittel, men oppfordrer saksbehandler til å presisere hva
kulepunktene skal uttrykke.

Kapittel 4: Seksualundervisning og grensesetting
Saksbehandler presiserer at det skal komme inn «Humanistisk Ungdom krever» foran
kulepunktene.
Strykningsforslag fra Øistein Lysne
Stryke andre kulepunkt: «Kommunikasjon om seksualitet må være del av grunnutdanningen
på alle høyere utdanninger til profesjoner hvor en møter barn og unge».
Forslaget ble trukket
Endringsforslag fra Rebecca Ponce
Endre andre kulepunkt til «Kommunikasjon om seksualitet må være en del av
profesjonsutdanningen til yrker hvor man møter barn og unge.»
Forslaget ble vedtatt
Strykningsforslag fra Rebecca Ponce
Andre avsnitt, stryke slutten av første setning: «som gruppe», slik at setningen lyder:
«Humanistisk Ungdom mener det er viktig at elever får en god seksualundervisning, som
både kan bidra til trygghet for enkeltindividet og kunnskap blant ungdom.
Forslaget ble vedtatt
Tilleggsforslag fra Rebecca Ponce
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Andre avsnitt, andre setning: Legge til «kropp,», slik at setningen lyder «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 kropp, seksualitet og
identitet.»
Forslaget ble vedtatt

715

Vedlegg:

716

Tilleggsforslag fra Rebecca Ponce
Legge til «i vanskelige» i siste setning, slik at den lyder «Dette handler om å gi elever noen å
komme til med vanskelige spørsmål og i vanskelige situasjoner.»
Forslaget ble vedtatt

Kapittel 5: Livssyn og dialog i skolen
Saksbehandler oppfordres til å endre fra «ett» til «et» der tallord ikke er intensjonen.
Endringsforslag fra Victoria Galåen
Endre kulepunkt to til «Humanistisk Ungdom krever at skolegudstjenester avskaffes.»¨
Forslaget ble vedtatt
Endringsforslag fra Øistein Lysne
3. kulepunkt endres til «Humanistisk Ungdom ønsker at elever skal få delta på dialogmøter,
og at det skal være et krav om livssynsmangfold i møtene.»
Forslaget ble vedtatt
Endringsforslag fra Rebecca Ponce
Endre siste setning, siste avsnitt til: «Humanistisk Ungdom mener at elevers deltakelse i
religiøse seremonier har et forkynnende formål og ønsker ikke at skoleelever skal delta i
disse.»
Forslaget ble vedtatt
Kapittel 6: Private religiøse grunnskoler
Sentralstyret støtter foreslått kapittel, men oppfordrer saksbehandler til å presisere hva
kulepunktene skal uttrykke.

Votering over helheten
Sentralstyret innstiller foreslått skoleplattform, med vedtatte endringer, til Landsmøtet.

-

Sentralstyrets innstilling til Skoleplattform 2019-2021

717
718
719
720

19

721
722

Sak 53b-18/19 Innstilling til Landsmøtet: Nye
alternative navn til Humanistisk Ungdoms vedtekter

723
724
725
726

Landsmøteforberedende vedtakssak

727

Bakgrunn

728
729
730
731
732
733
734
735
736

De siste årene har stadig flere organisasjoner vedtatt offisielle navn på forskjellige samiske
språk, nynorsk og kvensk, dette for å opptre mer inkluderende ovenfor norske minoriteter.

737

Vurdering

738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754

En endring i organisasjonens navn vil føre til flere offisielle navn som for noen kan framstille
HU som en mer inkluderende organisasjon ovenfor kulturelle og språklige minoriteter, og vil
kunne gi organisasjonen god PR.

755

Innstilling til vedtak

756
757

Vedtektsendringen innstilles ovenfor Landsmøtet.

758

Behandling

759
760
761
762
763
764

Saksbehandler opplyser at de respektive organene (Sametinget og Kvensk institutt) som skal
finne mulige navn på HU på disse språkene, må vedta passende navn. Ved et eventuelt
vedtak, vil oversettelsene settes inn etter vedtaket.

Saksbehandler: Iver Daaland Åse

Dagens formulering:
1)
§1 Navn
Organisasjonen heter Humanistisk Ungdom, som kortform skal HU brukes.
Internasjonalt heter organisasjonen Norwegian Humanist Youth, som kortform skal NHY
brukes.

Endringen vil i praksis kunne medføre behov for utvikling av logoer med de nye navnene.
Saksbehandler foreslår følgende formuleringer (i grønt) som tillegg til dagens §1:
1) §1 Navn
Organisasjonen heter Humanistisk Ungdom, som kortform skal HU brukes.
Organisasjonen heter på Nordsamisk:
Organisasjonen heter på Sørsamisk:
Organisasjonen heter på Lulesamisk:
Organisasjonen heter på Kvensk:
Internasjonalt heter organisasjonen Norwegian Humanist Youth, som kortform skal NHY
brukes.

Saksbehandlers innstilling ble vedtatt.
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Sak 65-18/19 Rekrutteringssatsning Sommervereturne
–V

770
771
772

Vedtakssak

773

Bakgrunn

774
775
776

Med behandling av budsjettet i november bestemte vi oss for å også søker prosjektstøtte fra
HEF. Nå er det på overtid at vi setter i gang med litt detaljplanlegging. Første prosjekt som
vi klarer å ta videre blir sommerlig verveturne.

777

Vurdering

778
779
780
781
782
783

Først og fremst ønskes det innspill fra Sentralstyret på utformingen av innholdet i den
sommerlige verveturneen:
Hva er best for Humanistisk Ungdom å bygge verveturneen rundt?
Skal den fremheve inkludering som opprinnelig foreslått, eller har vi en bedre ide?
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Forslag til vedtak
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Sommerverveturnen skal handle om inkludering. Det oppfordres til å ta med innspill fra
Sentralstyret i den videre planleggingen.
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Vedlegg

792

Saksbehandler: Kristoffer Stokkeland

Arbeidsutvalget gis mandat til å gjennomføre en prosjektansettelse for detaljplanleggingen.
Forslaget ble vedtatt.

-

Utdrag fra sak om tilleggssatsninger (36-18/19)
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Innspill fra SST
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flyers om HU – enkel framstilling av meningene våre
Inkludering av lokallagene
Komme på steder der det finnes ungdommer
Pride
Tydelig link til vår egen politikk
Vinn gratis sommerleir, kom innom: konkurranse!
Konkurranse, noe enkelt som trekker folk til standen.
Standen som en kul plass å henge
Buttonmaskin
Pappramme med budskap «Jeg er inkluderende»
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Presisering av mulige HU-holdninger som hører med under temaet ‘inkludering’
Tema: Inkludering: seksualitet, skole, felles skoleavslutning, behandling av minoriteter, vi er
en inkluderende organisasjon. Inkludering som tema, med grunnlag i Humanistisk Ungdoms
politikk.

Sak 54b-18/19 Innstilling til Landsmøtet:
Arbeidsprogram - V
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Vedtakssak
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Bakgrunn
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Under behandlingen av arbeidsprogrammet på forrige sentralstyremøte kom SST med
tilbakemeldinger på det foreslåtte arbeidsprogrammet. Disse er etter beste evne lagt inn i
forslaget til arbeidsprogram. Ettersom dette er den siste gangen Sentralstyret skal behandle
arbeidsprogrammet før det sendes til Landsmøtet er dette siste mulighet til å påvirke hva
organisasjonen vår skal jobbe med det neste året.
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Vurdering
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Under forrige behandling av arbeidsprogrammet var det mye debatt, men få faktiske forslag
til å endre noe i programmet. Endringene som ble foreslått var som følger:

Saksbehandler: Øistein Lysne

Legge til rette for lokal kontingentpurring
Nyhetsbrev om lokallag
Mulighet for å flytte orgsem fra høsten
Standpunkt mot kristenkonservativ politikk generelt, ikke bare regjeringens
Fokus på aktiv innmelding i livssynsorganisasjoner
Riktig navn på Young Humanist International
Av disse er det bare nyhetsbrevene som ikke er tatt med i det nye forslaget til program.
Dette er fordi det ikke finnes noe sted i arbeidsprogrammet hvor dette føles naturlig
plassert. Nyhetsbrev som i større grad synligjør og løfter frem lokallagene våre er en ide vi
gjerne må ta med oss, men som kanskje ikke passer inn i en oversikt over organisasjonens
satsninger.
Arbeidsprogrammet inneholder en oversikt over nasjonale arrangementer for den
kommende perioden, noe det sjeldent er stor diskusjon rundt. Under forrige møte var det
noe diskusjon rundt hvorvidt vi ønsker å videreføre 18+ seminaret, men det ville vært sunt å
ha en større diskusjon rundt arrangementene våre generelt. Spesielt 18+ seminaret og
vårseminaret har fått få deltakere denne perioden (og tidligere), og vi burde vurdere hvorvidt
dette er god ressursbruk. Som forberedelse til arbeidsprogramdebatten ønskes det derfor at
alle gjør seg opp noen tanker rundt hvilke arrangementer HU sentralt burde satse på.
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Forslag til vedtak
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Saksbehandler innstiller på at arbeidsprogrammet innstilles til Landsmøtet slik det foreligger
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Behandling
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Egen diskusjon om nasjonale arrangementer
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•

18+ ivaretok ikke intensjonen, og hadde ikke høyere faglig nivå, slik som vi ville.

Forslag fra Victoria:
Vi kutter 18+, og bruker pengene på bedre program på de øvrige arrangementene. Disse
kan evt også brukes til å støtte lokallagene til å arrangere regionale seminarer i andre byer
enn i Oslo.
Konsensus om at 18+ strykes fra arbeidsprogrammet.
Endringsforslag fra Øistein Lysne:
2. Nasjonale arrangementer:
Stryke punktene «Mindre seminar for de over 18» og «Vårseminar», stryke «Nasjonale» i
overskriften. Legge til nytt kulepunkt: «Regionale seminarer i landets store regioner».
Forslaget ble vedtatt
Tilleggsforslag fra Victoria
«…i tett samarbeid med lokale frivillige og Human-Etisk Forbund.»
Forslaget ble vedtatt
Votering over helheten
Saksbehandlers forslag til Arbeidsprogram, med vedtatte endringer, innstilles for
Landsmøtet.

Vedlegg:
-

Sentralstyrets innstilling til Arbeidsprogram 2019/2020
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Sak 53c-18/19 Innstilling til Landsmøtet:
Vedtektsendringsforslag fra Trondheim LL
Landsmøteforberedende vedtakssak
Saksbehandler: Kristoffer Stokkeland
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Bakgrunn
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Trondheim lokallag har fremmet 12 endringsforslag til vedtektene som Sentralstyret må
vedta sin innstilling ovenfor Landsmøtet på. Slik lokallaget har fremlagt endringene ligger i
vedleggene.
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Vurdering

Forslag 1 om §1 Navn, Forslag 3 om §5 Landsmøtet, Forslag 7 om §9 Eksklusjon og Forslag 9
om §2 Formål (i Fellesvedtektene) ansees som redaksjonelle forbedringer og burde innstilles
vedtatt. Forslag 10 om §7 Årsmøtet (i fellesvedtektene) ansees også som redaksjonelt.
Forslag 12 fremstår som unødvendig presisering, men kan også betraktes som redaksjonelt.
Forslag 2 om 4.3 Støttemedlemmer om å fjerne muligheten for støttemedlemmer i
studentlag å være landsmøtedelegater anbefales det at innstilles avvist. Setningen er slik
saksbehandler ser det ment å gi nettopp «studentmedlemmer» muligheten til å være
delegat på tross av linje 49-51. At det ikke forstås bør potensielt føre til motforslag som
presiserer. F.eks.: «I studentlag kan støttemedlemmer på tross av overnevnte» stille til lokale
verv og bli valgt til landsmøtedelegat.» Om sentralstyret ønsker å støtte lokallagets forslag
bør vi ha mer prinsipiell tilnærming til hvorfor «studentmedlemmer» ikke skal kunne være
delegater.
Forslag 4 om §5 Landsmøtet som foreslår at fristen for forslag til LM endres fra 7. mars til
senest 6 uker før landsmøtet starter foreslås innstilt avvist. Med dagens dato for Landsmøtet
ville det kunne gi forslagsfrist om 2 uker. All den tid det dreier seg om forslag til egne
Landsmøtesaker eller vedtektsendringer ser ikke saksbehandler hvorfor det gunstig å ha det
etter påmelding av delegater. Mulighet til å gjøre en forsvarlig saksbehandling og å ikke øke
trykket på vårhalvåret for sentralleddet veier tyngre slik saksbehandler ser det.
Forslag 5 om §5 Landsmøtet som foreslår at fristen for utsending av sakspapirer endres fra 3
uker til 4 uker ansees som mindre problematisk, men som katastrofal sammen med Forslag 4
– det ville gi sentralstyret 2 uker på saksbehandling, og måtte innebære at man har en helt
fast møtehelg etter fristen. I år forholder vi oss til 4 uker uansett på grunn av påsken – noe
som stort sett stemmer med andre år også.
Forslag 6 om §6 Sentralstyret som foreslår å stramme inn når Sentralstyret er vedtaksdyktige
ser saksbehandler poenget med – men tror ikke det burde gjennomføres i år samtidig
Sentralstyret reduseres i størrelse. Slik saksbehandler forstår forslaget går man fra å kreve
minst halvparten (dvs. 5,5 > 6 når 11) til å kreve over halvparten (dvs. 7 når 11). Forslaget bør
innstilles avvist.
Forslag 8 om §10 Vedtektsendringer som foreslår å legge inn presisering av praksis har
saksbehandler ingen sterke meninger om, men ser ikke behovet for endringen.
Forslag 11 om §8 Endring av lagtype (i fellesvedtektene) går på samme som Forslag 2 – og
foreslås innstilt avvist. Med endringen vil ett studentlag som går til lokallag dramatisk
redusere hvem som kan dra på LM det året endringen skjer, mens lokallag som går til
studentlag vil ha samme mulighetene som før.
Ellers vil lokallaget at det skal skje en votering over når vedtektsendringene rundt
valgkomiteen skjer, noe vi må kunne legge opp til.
Oppsummering saksbehandlers midlertidige innstilling:
Forslagnr

Midlertidig innstilling

1
2
3
4
5
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8
9
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11
12

Støttes
Avvises – Er unntaksbestemmelse for studentlag.
Støttes
Avvises – 2 uker er ikke tilstrekkelig for saksbehandling i SST. Se forslag 5.
Usikker – uklart hvor lokallag trenger 4 uker for å diskutere, mens SST trenger to.
Usikker – delen som klargjør virker bra, men å gå fra å kreve 6 tilstede når SST blir 11
til å kreve 7 når 11 kan gjøre SST sårbar for å ikke kunne fatte vedtak.
Støttes
Usikker – fremstår som unødvendig presisering
Støttes
Usikker
Usikker – lokallaget er noe uklare på hvorfor
Usikker – fremstår som unødvendig presisering
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Forslag 1:
Kontrollkomiteens vurdering: Ved å fjerne «skal», kreves ikke lenger her at HU er den
forkortelsen som kreves.
Sentralstyrets innstilling:
Sentralstyret innstiller på å avvise forslag 1.
Forslag 2:
Kontrollkomiteens vurdering: Setningen er ment som et unntak, noe som ikke er presisert i
vedtektene.
Sentralstyret innstiller på å avvise forslag 2 fra Trondheim.
Motforslag fra Kristoffer Stokkeland:
«I studentlag kan støttemedlemmer likevel stille til lokale verv og bli valgt til
landsmøtedelegat.»
Sentralstyret innstiller på forslaget til Landsmøtet.
Forslag 3:
KK: Å endre formuleringen fra «vedtektsendringer» til «endringsforslag til organisasjonens
vedtekter» vil innebære at stryknings- og tilleggsforslag ikke er regulert, og dermed kan
sendes inn helt fram til Landsmøtet.
Motforslag fra Kristoffer, som ivaretar intensjonen til Trondheim:
…»Saker og vedtektsendringer som ønskes behandlet, skal være Sentralstyret i hende innen
7. mars.»
Forslaget ble vedtatt.
Forslag 3, med motforslag fra Kristoffer, innstilles til Landsmøtet.
Sandra Sauge kommer inn i møtet, og innvilges stemmerett i fortsettelsen av denne saken:
Forslag 4:
Sentralstyret mener arbeidspresset utover våren potensielt kan bli for stort. Å ha to
forskjellige frister (delegater og saker), virker i tillegg lite hensiktsmessig.
Sentralstyret innstiller på å avvise forslag 4.
Forslag 5:
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Fristene blir korte for Sentralstyret, og vi øker risikoen for å sende ut sakspapirer med
ufullstendige innstillinger. Det foreslås at vi viser til statistikk for når sakspapirer ble sendt ut
de siste årene ved behandling av dette forslaget på Landsmøtet.
Sentralstyret innstiller på å avvise forslag 5.
Forslag 6:
Kontrollkomiteens vurdering: De fjerner «åpne et sentralstyremøte», hvilket betyr at man kan
avholde sentralstyremøte, men ikke vedta noe.
Dersom vi fjerner «åpne», vil det kunne medføre en mindre opplyst debatt når Sentralstyret
er vedtaksdyktige. Ved å sikre at man er nok mennesker når møtet åpnes, vil man ha en
ekstra sikkerhet mot at dette skal kunne skje.
«Over» og «Minst» endrer ikke noe, for SSTs antall medlemmer er oddetall. Forslaget vil altså
ikke medføre en reell endring, med mindre noen trekker seg fra styret. Vedtektene bør ta
høyde for at vi skal kunne drive videre dersom noen trekker seg fra styret.
Sentralstyret innstiller på å avvise forslag 6.
Forslag 7:
Endringen anses som redaksjonell.
Sentralstyret innstiller på forslag 7.
Forslag 8:
Formalisering av dagens praksis i forretningsorden.
Kontrollkomiteens vurdering: I dag presiseres at endringer trer i kraft umiddelbart. Dersom
dette blir vedtatt, vil dette, i følge forretningsorden, gjelde med én gang, mens alle andre
vedtak vil gjelde etter at møtet er hevet. Med denne formuleringen, vil man også kunne fatte
vedtak med tilbakevirkende kraft.
Kontrollkomiteen mener: forretningsorden bør bli foreslått omskrevet dersom denne blir
vedtatt.
Dette forslaget bør nok behandles helt sist av vedtektsendringene.
Sentralstyret innstiller på å avvise forslag 8.
Forslag 9:
Forslaget anses som redaksjonelt.
Sentralstyret innstiller på å vedta forslag 9.
Forslag 10:
3. avsnitt. Presiseringen medfører at man har kun mulighet til å stille til verv i lokallagsstyret,
og åpner ikke for andre verv, for eksempel valgkomite.
Det legges til et paragrafnummer, som vil føre til forflytningen nedover.
Forslag fra Kristoffer:
Stryke tillegget «i lokallagsstyret og til å»
Forslaget falt.
Forslag fra Ponce:
Innstille på å avvise alt annet enn «kan» i andre avsnitt.
Forslaget ble vedtatt.
Sentralstyret innstiller på å vedta Ponce sitt forslag.
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Sentralstyret innstiller på å avvise Forslag 10.
Forslag 11:
Ved endring av lagtype til studentlag, vil kun ordinære medlemmer kunne være
landsmøtedelegater.
Sentralstyret innstiller på å avvise forslag 11.
Forslag 12:
Forslaget legger til unødvendig tekst, uten å egentlig endre noe.
Sentralstyret innstiller på å avvise forslag 12.

Vedlegg
-

Vedtektsendringsforslag fra Trondheim og omegn lokallag med Sentralstyrets
innstilling til Landsmøtet
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Sak 66-18/19 Eventuelt: Lønnsjustering for
organisasjonsrådgiver - V
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Lukket vedtakssak
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Stillingen som organisasjonssekretær ble opprettet for ett år siden. Etter den tid har vi sett at
stillingen får en del arbeidsoppgaver og -ansvar som den ikke først var tiltenkt. Lønnsnivået
på stillingen ble dessuten satt basert på den situasjonen vi befant oss i på det tidspunktet: vi
kunne ikke be om for mye penger fra HEF.

Saksbehandler: Astri Menne Sjoner

Møtet lukkes og B-referatføres.
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Vedlegg til
Referat fra
Sentralstyremøte i Humanistisk Ungdom
8.-10. mars 2019
1. Sak 60-18/19: Sentralstyrets innstilling til Forretningsorden
for Humanistisk Ungdoms Landsmøte
2. Sak 49b- 18/19: Signert årsberetning for Humanistisk
Ungdom 2018
3. Sak 61-18/19: «Kirkens spøkelsesmedlemmer»,
Redaksjonskomiteens forslag til innstilling
4. Sak 51b-18/19: Humanistisk Ungdoms vedtekter
5. Sak 48b-18/19: Sentralstyrets innstilling til Skoleplattform
2019-2021
6. Sak 65-18/19: Utdrag fra sak om tilleggssatsninger (36-18/19)
7. Sak 54b/18/19: Sentralstyrets innstilling til Arbeidsprogram
2019/2020
8. Vedtektsendringsforslag fra Trondheim og omegn lokallag
med Sentralstyrets innstilling til Landsmøtet

Sentralstyrets innstilling til

Forretningsorden for Humanistisk Ungdoms Landsmøte
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.
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. Politisk nestleder er leders stedfortreder i møtet, ved
fravær av Politisk nestleder er Organisatorisk nestleder leders stedfortreder.
Landsmøtet kan ved simpelt flertall tildele talerett til andre tilstedeværende.
Ordstyrere har talerett generelt, og forslagsrett til dags-, votering- og forretningsorden.

§ 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 ved bruk av oppgitt skjema.
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.
Kontrollkomiteen kan ikke velges til tellekorpset under saken Valg av tellekorps, men
fungerer som vara i en situasjon der deler av tellekorpset er inhabile.

§ 13 Redaksjonskomité
Dersom Landsmøtet finner det hensiktsmessig kan det velge en eller flere
redaksjonskomiteer. Kun delegater, varadelegater, Sentralstyret og Kontrollkomiteen kan
velges til redaksjonskomité på Landsmøtet.
1. En redaksjonskomité skal bestå av inntil 3 landsmøterepresentanter.
2. En redaksjonskomité skal samordne innkomne forslag ved å:
a) Lage hefter med forslagene, nummerert og kategorisert.
b) Foreslå egne forslag for å bedre språket eller lage kompromisser mellom forslag med
samme intensjon.
c) Dele opp forslag der det er naturlig.
3. Innstillinger:
a) Komiteen kan innstille på om hvorvidt forslag kan vedtas, avvises, eller ikke
realitetsbehandles.

b) Komiteen skal innstille på forslag av redaksjonell art.
c) Komiteen skal komme med konsekvensforklaring til de forslag hvor dette er nødvendig.
d) Komiteen skal søke å sikre et strukturert dokument, og skal opplyse landsmøtet om
motstridende forslag som blir foreslått.
4. Samarbeid:
a) Komiteen skal utvikle voteringsorden i samarbeid med møteledere.
b) Komiteen skal forhøre seg med kontrollkomiteen om et forslag kan realitetsbehandles
dersom det er tvil.
c) Komiteen skal hente råd fra utenforstående der dette kan være hensiktsmessig, som
forslagstiller, og arbeidsutvalget.

§ 14 Valg
Personer som stiller til valg, må annonsere dette til Valgkomiteen. Personer som ønsker å
opprettholde sitt kandidatur selv om de ikke blir innstilt av
Valgkomiteen, må annonsere dette til Valgkomiteen. Ved møtestart fastsettes frist for å
melde kandidatur. Denne tidsfristen kan ikke være mindre enn en time etter at innstillingen
blir lagt frem.
Saken valg følger denne rutinen. Der ikke annet er fastgitt, er taletiden 3 minutter. I valg av
leder, nestleder og økonomileder er valgtaletiden satt til 5 minutter.
Når saken valg åpner presenteres innstillingen på sentrale tillitsverv og revisor.
Hver plass ved særskilt valg tas opp med følgende rutine:
1. Valgkomiteen 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
flest stemmer være valgt.
c. De kandidatene på valg med flest stemmer inntil antall tilgjengelige plasser vil være valgt,
og de med færrest stemmer vil være ute av valget. Ved første avgjørende stemmelikhet vil
de gjenværende med stemmelikhet gjennomgå punkt 4a igjen.
d. Ved ytterligere stemmelikhet utfører tellekorpset loddtrekning.
D. Sluttbestemmelser

§ 15 Endring i forretningsorden
Denne forretningsorden gjelder for organisasjonens Landsmøter og mellom møtene, med
mindre Landsmøtet vedtar å fravike forretningsorden.
Endringer trer i kraft umiddelbart med mindre annet er vedtatt.

Kirkens spøkelsesmedlemmer
Ifølge Norsk Monitor svarer om lag halvparten av nordmenn at de ikke tror på Gud.
Allikevel er 71% av den norske befolkningen fortsatt medlem av den norske kirke.
Det betyr at minimum 1 000 000 ateister spøker i kirken, ofte uten at de vet det selv.
En del av kirkens spøkelser har nok blitt døpt som spedbarn, for så å ha glemt det.
Andre kom nok inn når Stortinget bestemte at nesten alle nordmenn var kristne og
brukte Folkeregisteret som oppslagsverk. Men visste du at det også finnes en tredje
gruppe spøkelser i kirken? Hele 140 000 barn og unge regnes som en del av den
norske kirke, helt uten noen gang å ha bedt om det. Disse ble som nyfødte ansett
som å tilhøre den norske kirke, fordi foreldrene var kristne eller hadde bedre ting å
tenke på der og da. Barn som ikke blir registrert hos noen andre blir fort tatt av
kirken.
I den norske kirke fungerer dåpen som innmelding, og etter dåpen må du aldri
bekrefte medlemskapet igjen. Dette fører til at mange vokser opp og lever store
deler av sitt voksne liv uten å vite at de er medlemmer. Organisasjoner skal selv få
velge om de vil ta medlemskontingent eller ikke, men et minimumskrav må være at
medlemmene jevnlig bekrefter medlemskapet. Når den norske stats gir ut milliarder i
støtte til livssynssamfunn hvert år, må vi i det minste kunne vite at medlemmene
ønsker å være der.

HU krever at:
•

Medlemmer i den norske kirke aktivt må bekrefter sitt medlemskap

•

Tilhørighetsordningen blir fjernet
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Vedtekter for HUMANISTISK UNGDOM
Vedtatt på stiftelsesmøte 16. august 2007. Sist endret på Humanistisk Ungdoms Landsmøte 28.04.2018.

§ 1 Navn
Organisasjonen heter Humanistisk Ungdom, som kortform skal HU brukes.
Internasjonalt heter organisasjonen Norwegian Humanist Youth, som kortform skal NHY
brukes.
§ 2 Formål
Humanistisk Ungdom er en humanistisk organisasjon for ungdom. Organisasjonen
baserer seg på nordisk humanistmanifest 2016. Humanismen har et positivt
menneskesyn og er uten religiøse forestillinger.
Humanistisk Ungdom ønsker at alle ungdommer kjenner til og tenker over sitt eget
livssyn, og vil jobbe for unge humanisters interesser.
§ 3 Organisasjon
Humanistisk Ungdom er en selvstendig ungdomsorganisasjon, tilsluttet
livssynssamfunnet Human-Etisk Forbund. Humanistisk Ungdom er partipolitisk
uavhengig.
Humanistisk Ungdom organisasjonsledd er Landsmøtet, Sentralstyret og lokallag.
Bokmål og nynorsk er sidestilte målformer.
Aktiviteter som ikke er tydelig innrettet kun mot medlemmer over 18 år, skal være
alkoholfrie.
§ 4 Medlemskap
4.1 Generelt
Man kan være medlem i Humanistisk Ungdom fra man fyller 15 år og ut det året man fyller
25 år. Medlemmene er normalt tilsluttet Humanistisk Ungdom gjennom lokallag. Dersom
man ikke er bosatt innen et lokallags virkeområde, regnes man som direktemedlem.
Medlemmer av Humanistisk Ungdom er også medlemmer av Human-Etisk Forbund.
Medlemmer regnes som tellende når årskontingenten er betalt. Innmelding og utmelding
må skje skriftlig. Innmelding og utmelding skal skje skriftlig.
4.2 Ordinært medlemskap
Medlemmer mellom fylte 15 år og ut året de fylte 25 år er ordinære medlemmer. Kun
ordinære medlemmer har demokratiske rettigheter i organisasjonen og kan inneha verv
i Sentralstyret. Medlemmer kan kun inneha ett sentralt verv til enhver tid. For å kunne
stille til verv i Sentralstyret må kandidaten være ordinært medlem gjennom hele
valgperioden for vervet, med unntak av kandidater som stiller til et verv som har en
valgperiode som slutter det året kandidaten fyller 26 år.
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4.3 Støttemedlemskap
Det er anledning til å tegne støttemedlemskap for de som ikke er i medlemsalder,
oppad begrenset til 35 år. Støttemedlemmer kan ikke være delegat på Landsmøtet
og kan kun stille til verv i Kontrollkomiteen og Valgkomiteen sentralt og valgkomité
og studentlag lokalt.
Medlemmer i studentlag som er over 25 år er å regne for støttemedlemmer.
Støttemedlemmer som har betalt kontingenten nåværende eller foregående år har
stemmerett på studentlagets årsmøte. I studentlag kan støttemedlemmer stille til
lokale verv og bli valgt til landsmøtedelegat.
§ 5 Landsmøtet
5.1 Generelt
Landsmøtet er organisasjonens øverste organ og gjennomføres hvert år. Landsmøtet
vedtar selv sin forretningsorden. Et Landsmøte må bestå av minst 2/3 av påmeldte
delegater for å regnes som gyldig. Påmelding skjer senest 7.mars. Avmelding til
Landsmøtet må skje minst en uke i forkant. Landsmøtet holdes innen 1.juni. Forslag som
ønskes behandlet, inkludert vedtektsendringer, skal være Sentralstyret i hende innen
7.mars.
5.2 Delegater
Landsmøtet består av Sentralstyrets leder, delegater valgt av lokallagene og
organisasjonens direktemedlemmer. Lokallagenes delegater fordeles etter det tellende
medlemstallet i lokallaget den 31. desember foregående år.
Hvert lokallag får alle utgifter i forbindelse med Landsmøtet dekket for delegaten(e) og
en vara. Alle delegater skal være tellende medlemmer av HU. Alle direktemedlemmer
regnes som én gruppe med samme rettigheter som et lokallag. Sentralstyret skal sørge
for at direktemedlemmene gis anledning til å velge representanter til Landsmøtet.
Lokallag tildeles delegater etter følgende modell:
3-19 medlemmer = 1 delegat
20-49 medlemmer = 2 delegater
50-89 medlemmer = 3 delegater
90-140 medlemmer = 4 delegater
Fra 141 medlemmer = 5 delegater
5.3 Innkalling og saker
Midlertidig innkalling med saksliste skal gjøres kjent for alle medlemmer innen utgangen
av januar. Innkalling med sakspapirer skal være sendt til alle påmeldte 3 uker før
Landsmøtet.
Landsmøtet avholdes i tråd med organisasjonens forretningsorden og saksliste utsendt i
forkant, men landsmøtet skal hvert år behandle:
 Årsberetning og regnskap
 Valg til Sentralstyret, Kontrollkomiteen, Valgkomiteen og av statsautorisert revisor
 Andre saker nevnt i innkallingen.
3
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I partallsår behandler Landsmøtet Humanistisk Ungdoms plattform. I oddetallsår
behandler Landsmøtet Humanistisk Ungdoms kontingent. Kontingentperioden er 1.
januar - 31.desember.
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5.4 Ekstraordinært landsmøte
Ekstraordinært landsmøte holdes når Sentralstyret eller minst halvparten av lokallagene
krever det. Bare saker som gjorde ekstraordinært landsmøte nødvendig behandles.
Innkallingsfristen er 5 uker for første innkalling og 2 uker for endelig innkalling.
Delegater telles fra 31.12 året før det ekstraordinære landsmøtets første innkalling
sendes. Lokallagene er ansvarlig for å stille med delegater, men trenger ikke å velge
dem på årsmøter.
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§ 6 Sentralstyret
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6.1 Sammensetning
Sentralstyret består av 13 medlemmer1. Det skal avholdes direktevalg på leder, politisk
nestleder og organisatorisk nestleder. Deretter velges sentralstyremedlemmer for
toårige verv samlet, til slutt velges sentralstyremedlemmer for ettårige verv samlet.

Landsmøteprotokollen skal offentliggjøres innen 10 uker etter Landsmøtet. Om dette
ikke overholdes skal det innkalles til et ekstraordinært Landsmøte.

6.2 Virkeperiode
Det skal avholdes valg til Sentralstyret hvert år. Valgperioden for 6
sentralstyremedlemmer, organisatorisk nestleder og politisk nestleder er toårig. Leder
og 4 sentralstyremedlemmer velges årlig. Organisatorisk nestleder og tre
sentralstyremedlemmer velges i oddetallsår. Politisk nestleder og tre
sentralstyremedlemmer velges i partallsår. Det nye Sentralstyret tiltrer sin rolle fra og
med overlappingsmøtet, som må holdes innen 1. juli etter Landsmøtet, eventuelt innen
to måneder etter ekstraordinært landsmøte. Tiden fra valgdag til tiltredelse regnes som
overlappingsperiode.
6.3 Oppgaver
Sentralstyret er ansvarlig for driften av organisasjonen i tråd med vedtak fattet av
Landsmøtet. Sentralstyret vedtar selv sin forretningsorden, og oppnevner underutvalg
etter behov.
Sentralstyret innstiller i saker til Landsmøtet der annet ikke er spesifisert.
Sentralstyret skal offentligjøre referat fra sentralstyremøtene, med unntak av
konfidensielle saker. Minst halvparten av sentralstyremedlemmene må være tilstede for
å fatte et vedtak i sentralstyret og åpne et sentralstyremøte.
Sentralstyret besørger innkreving av kontingent og lovbestemte tilskudd, og vedtar
organisasjonens budsjett. Sentralstyret godkjenner stiftelse av lokallag etter mottatt
stiftelsesprotokoll.
1

Fra 2019-2020 perioden reduseres Sentralstyret til 11 medlemmer med medfølgende endringer under 6.1 og 6.2.
Reduksjonen skjer i toårige verv.
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Sentralstyret kan vedta politikk på vegne av Humanistisk Ungdom, dersom det regnes
som noe organisasjonen som helhet kan eniges om.

139

§ 7 Kontrollkomiteen
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Kontrollkomiteen består av tre medlemmer. Leder velges ved særskilt valg hvert år. To
medlemmer velges for to år, der ett medlem er på valg hvert år. Et varamedlem velges
hvert år. Varamedlem er møtende.
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Medlemmer og støttemedlemmer av Humanistisk Ungdom er valgbare til
Kontrollkomiteen.
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Kontrollkomiteen har definisjonsrett over organisasjonens vedtekter og har i oppgave å
føre tilsyn med regnskapsførselen og forvaltningen av organisasjonens midler.
Kontrollkomiteen kan rette eventuelle skrivefeil i vedtektene. Kontrollkomiteen skal
offentliggjøre referater fra sine møter, med unntak av konfidensielle saker, innen en
måned etter avholdt møte. Kontrollkomiteen skal også føre kontroll med at alle
organisasjonsledd arbeider i henhold til vedtektene og vedtak fattet av landsmøtet.
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Kontrollkomiteen er beslutningsdyktig når tre medlemmer er tilstede, også dersom en
av de møtende er varamedlem. Komiteen er beslutningsdyktig som to medlemmer
dersom en av de møtende er erklært inhabil. Vedtak fattet i kontrollkomiteen må være
enstemmige.

155
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Kontrollkomiteen skal gi en årlig rapport til Landsmøtet, og skal innstille om godkjenning
av Humanistisk Ungdoms regnskap.
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Kontrollkomiteen innstiller på statsautorisert revisor ved hvert Landsmøte.
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§ 8 Valgkomiteen
Valgkomitéen består av tre medlemmer. Leder velges ved særskilt valg, øvrige
medlemmer velges samlet. Det velges ett varamedlem til valgkomitéen. Varamedlem er
møtende.
Valgkomiteen innstiller i alle personvalg på Landsmøtet bortsett fra i statsautorisert
revisor og Valgkomité. I tillegg til personlig egnethet og motivasjon, skal Valgkomiteen
etterstrebe kjønns- og aldersbalanse, samt spredt geografisk representasjon i
innstillingen til Sentralstyret.
Valgkomitéen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.
§ 9 Eksklusjon
Medlemmer som motarbeider eller bryter med HUs grunndokumenter, underslår
organisasjonen, eller misbruker sin stilling kan ekskluderes fra HU. Lokallag, sentrale
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tillitsvalgte og medlemmer kan komme med forslag om eksklusjon. Med eksklusjon
menes oppsigelse av medlemskap i Humanistisk Ungdom.
Sentralstyret behandler forslag om eksklusjon. Eksklusjon vedtas med 2/3 flertall. Ingen
kan ekskluderes uten først å ha fått mulighet til å forklare seg for Sentralstyret og
Kontrollkomiteen. Vedtak om eksklusjon kan klages til Kontrollkomiteen senest 2 uker
etter at vedtak er fattet. Ved uenighet sendes saken til Landsmøtet for endelig vedtak.
Dersom medlemmet som er foreslått ekskludert innehar et tillitsverv, skal Sentralstyret
vurdere mulighet for suspensjon. Blir et medlem suspendert fra tillitsverv, kan det
fortsette som ordinært medlem, men ikke inneha tillitsverv i organisasjonen før forslaget
om eksklusjon er ferdig behandlet eller forkastet. Dersom det er aktuelt, skal
Sentralstyret vurdere om medlemmet også skal nektes deltagelse på HUs
arrangementer i suspensjonsperioden. Om forslaget om eksklusjon likevel ikke er
behandlet av Sentralstyret innen fire måneder, opphører suspensjonen fire måneder
etter suspensjonens start.
Dersom eksklusjon vedtas, kan den ekskluderte nektes nytt medlemskap i HU i inntil 10
år. Dersom kriteriene for eksklusjon er oppfylt, men at overtredelsen likevel ikke er av en
så alvorlig art at eksklusjon ville være rimelig, kan det vedtas en suspensjonsperiode på
inntil 1 år.
§ 10 Vedtektsendringer og oppløsning
Endringer i organisasjonens vedtekter og fellesvedtekter for lokallag kan vedtas på
Landsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Eventuell oppløsing må vedtas på Landsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer
over to landsmøter. Det må gå minst 6 måneder fra første til andre landsmøte. I tilfelle
oppløsning, skal organisasjonens netto formue tilfalle Human-Etisk Forbunds arbeid for
ungdom.
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Fellesvedtekter for Humanistisk Ungdoms lokallag
§ 1 Navn og definisjon
Lokallagets navn er Humanistisk Ungdom, ........ lokallag.
Lokallag tilsluttet en høyere utdanningsinstitusjon og/ eller studentsamskipnad kan kalle
seg Humanistisk Ungdom, ........ studentlag.
Et lokallag er et organisasjonsledd som skal være en lokal møteplass med aktivitet
innenfor virkeområdet.
Studentlag er et lokallag begrenset for medlemmer mellom 18 og 35 år som har meldt
seg som studenter og som lager aktiviteter spesielt rettet mot studenter i sitt
virkeområde. Studentlag omtales som lokallag, med mindre annet er spesifisert.
§ 2 Formål
Lokallaget skal arbeide i samsvar med Humanistisk Ungdoms vedtekter og særskilt ta
seg av organisasjonens oppgaver innen sitt område.
Et lokallags oppgaver er å være en politisk aktør som tilslutter seg organisasjonen
verdier, og lager arrangementer med sosialt og faglig innhold på et lokalt plan.
Et lokallag skal fungere som en sosial møteplass for unge humanister lokalt, blant annet
ved å lage arrangementer og ved å være HUs ansikt utad lokalt.
§3 Oppstart av lokallag og stiftelsesmøte
Ved oppstart av lokallag må det holdes et stiftelsesmøte. Møtet skal være kjent for
medlemmer i rimelig nærhet, og må annonseres minst 14 dager før møtet skal avholdes.
På møtet må det velges et styre og fylles ut en stiftelsesprotokoll.
Lokallaget godkjennes av Sentralstyret når riktig utfylt stiftelsesprotokollen er mottatt.
§ 4 Geografisk virkeområde og medlemskap
Lokallaget fastlegger selv sitt geografiske virkeområde etter rimelig nærhet. Oppstår
det tvil om virkeområdet til lokallaget, avgjør Sentralstyret saken. Medlemmer av
Humanistisk Ungdom, bosatt innenfor virkeområdet til lokallaget, er medlemmer av
lokallaget.
Dersom det finnes både lokallag og studentlag innenfor samme geografiske område,
må medlemmer som ønsker å tilhøre studentlaget aktivt melde fra om dette.
§ 5 Aktivitet
Lokallaget baserer sin aktivitet på økonomiske bidrag fra Humanistisk Ungdom samt
fylkes- og lokallag i Human-Etisk Forbund, men bør også aktivt søke støtte fra andre
kilder. Lokallaget skal følge organisasjonens økonomiske retningslinjer.
Aktiviteter som ikke er tydelig innrettet kun mot medlemmer over 18 år, skal være
alkoholfrie.
§ 6 Lokallagsstyre
7
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Lokallagets styre skal bestå av minst tre medlemmer. Leder og økonomiansvarlig velges
ved særskilt valg.
Styret oppnevner selv de utvalg det har behov for.
§ 7 Årsmøtet
Årsmøtet holdes hvert år mellom 15. januar og utgangen av februar. Innkallingen, med
foreløpig saksliste, skal bekjentgjøres lokallagets medlemmer minimum 14 dager i
forkant.
Årsmøtet skal behandle årsrapport, regnskap og valg av Landsmøtedelegater, styre og
revisor. Årsmøtet bør også behandle årsberetning, budsjett og årsplan, valg av lokal
valgkomité og geografisk virkeområde. Medlemmer av lokallaget kan spille inn saker til
årsmøtet innen 7 dager før møtestart. Saker som ikke blir sendt med i innkallingen kan
kun behandles dersom 2/3 av årsmøtet ønsker å behandle.
Lokallagets ordinære medlemmer som har betalt kontingenten nåværende eller
forgående år har stemmerett. Disse har mulighet til å stille til verv, og bli valgt til
landsmøtedelegat. For å kunne stille til verv i lokallaget må kandidaten være ordinært
medlem gjennom hele valgperioden for vervet, med unntak av kandidater som stiller til
et verv som har en valgperiode som slutter det året kandidaten fyller 26 år.
Støttemedlemmer har ikke stemmerett på lokallagets årsmøte.
Støttemedlemmer kan stille til lokallagets valgkomité.
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller når minst en tredjedel av medlemmene
krever det. Bare saker nevnt i innkallingen kan behandles på årsmøter. Innkalling til
ekstraordinært årsmøte skal sendes ut minst 14 dager i forkant.
§ 8 Endring av lagtype
Et lokallag eller studentlag kan på et årsmøte endre lagtype ved 2/3 av de avgitte
stemmer. Saken om eventuell endring av lagtype må være sendt med i innkallingen
senest en måned før årsmøtet.
Ved endring fra lokallag til studentlag, hvor det ikke finnes et lokallag i samme
virkeområde, vil medlemmene som er under 18 år og ordinære medlemmer som ikke
melder seg som studenter, regnes som direktemedlemmer i organisasjonen.
Grunnlaget for valg av Landsmøtedelegater på samme årsmøte er lagets medlemstall
per 31. desember året før. Alle medlemmer i virkeområdet kan uansett velges som
Landsmøtedelegater på årsmøtet lagtypeendringen skjer.
§ 9 Vedtektsendring og oppløsning
Fellesvedtektene kan bare endres av organisasjonens Landsmøte.
Sentralstyret kan etter søknad gi lokallag dispensasjon fra § 1, 3, 6 og 7 i disse
vedtektene.
8
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Oppløsning av lokallaget kan bare skje med minst 2/3 flertall av de stemmer som avgis
på årsmøtet.
Dersom et lokallag over lengre tid er inaktivt, og laget selv ikke oppløses, kan
Sentralstyret ved enstemmighet oppløse lokallaget. Medlemmene i laget må varsles
senest en måned i forkant.
I tilfelle oppløsning skal lagets netto formue disponeres av organisasjonens sentralledd.
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Humanistisk Ungdoms skoleplattform
Humanistisk Ungdoms (HU) skoleplattform har som hensikt å vise frem et helhetlig syn på skolen. Vi
har et helhetlig menneske- og samfunnssyn, og 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.
Skoleplattformen behandles av Landsmøtet hvert oddetallsår.

1. Livssynsundervisning

Humanistisk Ungdom kjemper for en livssynsundervisning som likestiller forskjellige livssyn, både
religiøse og sekulære, og som presenterer dem på en objektiv måte. Et likeverdig faglig grunnlag gir
elevene det beste grunnlaget for å bygge opp kompetanse og forståelse for forskjellige livssyn. Dette
vil unngå å være forkynnende og skape større aksept for forskjellige livssyn og mangfold.
Humanistisk Ungdom vil gi faget bedre mulighet til å fremheve en større grad av mangfold blant trosog livssynssamfunn. Antall timer med livssynsundervisning på ungdomstrinnet burde prioriteres bedre,
slik at elevene får mulighet til å sette seg godt inn i flere livssynsretninger.
•
•

Humanistisk Ungdom vil ha et likeverdig, kunnskapsbasert og mangfoldig livssynsfag i skolen.
Faget bør erstatte dagens KRLE.
Humanistisk Ungdom vil at dagens KRLE evalueres i tråd med anbefalinger fra FNs
barnekomité.

2. Religion i andre fag

Med dagens faglige inndeling er det lett å se skillelinjer mellom forskjellige fag. Allikevel opplever
mange elever at disse linjene forsvinner gjennom forskjellige skolers og læreres praksis. Det brukes
religiøse tekster til litteraturanalyse, religiøse verdensbilder fremheves i naturfag, og ikke minst møter
mange religiøs moral i både samfunnsfag og seksualundervisning. Dette medfører et press mot
elevene, hvor religion løftes frem uavhengig av fag.
Humanistisk Ungdom vil jobbe for at religionsundervisningen skjer i religionsfaget, og annen
undervisning skjer i sine fag. Dette betyr ikke at tverrfaglighet ikke kan forekomme, og det er i enkelte
emner viktig å være klar over religiøse synspunkter om tema. Humanistisk Ungdom ser at religiøse
tekster kan være faglig relevante, men disse skal ikke brukes forkynnende. Skal religion tas opp i andre
fag enn religionsfaget må det være fra et analytisk perspektiv, hvor man f. eks ser på religion som
samfunnsfenomen eller historisk fenomen, uten at dette nødvendiggjør undervisning om
meningsinnholdet i religionen. 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.
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. Humanistisk Ungdom mener at det særlig i historiefaget er viktig at det ikke blandes mellom
religiøs historie, basert på tro, og normal historieformidling.
•
•

Humanistisk Ungdom krever et tydelig skille mellom religionsundervisning og andre fag.
Humanistisk Ungdom mener at man må skille klart mellom religionens rolle i kultur og
tradisjon og religionens innhold. Man må også skille mellom religioners historie og religioners
historiefortelling.

1/4

Sentralstyrets innstilling til Skoleplattform 2019-2021
•

Humanistisk Ungdom krever at undervisning om kristendommens plass i kulturarven ikke skal
brukes forkynnende eller instruerende.

3. Kritisk tenkning
I dag er kritisk tenkning godt representert i målsetningene for skolen, men undervises om i svært
varierende grad. Kritisk tenkning er viktig, og må derfor ha en mye tydeligere og prioritert rolle i
undervisningen. Humanistisk Ungdom mener kritisk tenkning er å på selvstendig grunnlag kunne stille
spørsmål, reflektere og tenke rasjonelt om egne meninger, noe skolen ikke må undervurdere
viktigheten av.
I den moderne verden møter vi ny informasjon konstant. Da er det 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 for lite i skolen. Fakta er kun noen tastetrykk unna og det er
mer aktuelt å vurdere hva som er fakta og hva som ikke er det, gjennom å forholde seg kritisk til
informasjonen man finner, heller enn å gjengi og pugge informasjonen. Kildekritikk omfatter også
evnen til å utfordre etablerte synspunkter, noe de færreste opplever å få muligheten til i dagens skole.
Et av de mest sentrale momentene ved kritisk tenkning er den individuelle refleksjonen. Prinsippet om
at man må finne egne svar, basert på en kritisk gjennomgang av informasjonen man har, er
grunnleggende for et rasjonelt verdensbilde, der man som individ må vurdere egne standpunkt.
Det er viktig at meningsutveksling skjer på riktige premisser. Diskusjoner 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.
•
•
•
•

Humanistisk Ungdom vil styrke kritisk tenkning i alle relevante fag.
Humanistisk Ungdom vil vektlegge individuell refleksjon i alle fag.
Humanistisk Ungdom vil fokusere på informasjonsinnhenting og kildekritikk i alle fag.
Humanistisk Ungdom vil gi elevene god opplæring i saklig og kunnskapsbasert
meningsutveksling.

4. Seksualundervisning og grensesetting
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.
Humanistisk Ungdom mener det er viktig at elever får en god seksualundervisning, som både kan
bidra til trygghet for enkeltindividet og kunnskap blant ungdom. 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 kropp, seksualitet og identitet. Det er viktig at
seksualundervisning, forstått som undervisning om seksualitet, grensesetting og identitet, er en
gjennomgående del av utdanningsløpet. Seksualundervisningen må i større grad være normkritisk og
vise at det finnes et stort mangfold innenfor seksualitet og identitet.
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.
Humanistisk Ungdom ønsker en stor satsning på skolehelsetjenesten, hvor elever må ha tilgang på
både medisinsk personell og samtalepartnere. Dette handler om å gi elever noen å komme til med
vanskelige spørsmål og i vanskelige situasjoner.
•

Humanistisk Ungdom ønsker 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.
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•
•
•

Humanistisk Ungdom krever at kommunikasjon om seksualitet må være del av
profesjonsutdanningen til yrker hvor man møter barn og unge.
Humanistisk Ungdom vil arbeide for at seksualundervisningen skal standardiseres, og at
individuelle grenser og respekt mellom mennesker skal ligge til grunn for undervisningen.
Alle skoler skal ha kvalifisert helsepersonell tilgjengelig i skoletiden.

5. Livssyn og dialog i skolen
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 altfor ofte i en
misjonerende form. Det er skolens ansvar å sørge for at det som blir presentert for elevene både er
konstruktivt for læring, og et nyansert bilde av flere livssyn. Humanistisk Ungdom ønsker at livssyn skal
være jevnt representerte i dialogmøter, i motsetning til dagens situasjon der Den norske kirke i altfor
stor grad er overrepresentert. Slike møter i skolen må være preget av mangfold, ikke monolog og
misjon. Humanistisk Ungdom ønsker seg et felles regelverk for alle skoler, som er likeverdig for trosog 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.
Humanistisk Ungdom vil avskaffe alle former for skolegudstjenester. Religiøse seremonier hører ikke
hjemme i skoletiden, spesielt ikke i regi av skolen. Om elever bruker sin fritid på religiøs aktivitet, på
bakgrunn av personlig overbevisning og ønske, er dette bare bra, men skolen skal ikke bidra i
religiøse arrangementer, uavhengig om dette er for en majoritet eller minoritet.
Humanistisk Ungdom åpner for skolebesøk hos religiøse bygg for læring om religion, uten
forkynnelse. I så fall 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 elevers deltakelse i religiøse seremonier har et forkynnende formål og ønsker ikke
at skoleelever skal delta i disse.
•
•
•

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.
Humanistisk Ungdom krever at skolegudstjenester avskaffes.
Humanistisk Ungdom ønsker at elever skal få delta på dialogmøter, og at det skal være et krav
om livssynsmangfold i møtene.

6. Private religiøse grunnskoler
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 allmenn akseptert kunnskap og samfunnsnyttige ferdigheter. Humanistisk Ungdom
er i prinsippet positive til at elever skal kunne få den opplæringen som passer dem, men stiller seg
kritiske til opplegg som lærer opp elever til å bli religiøse. Det er uheldig at religiøse holdninger og
oppfatninger skal være en viktig del av grunnopplæringen for unge, spesielt med tanke på at religiøse
skoler har vist seg å til tider holde tilbake deler av pensum.
Den norske grunnskolen skal ha som mål å utdanne selvstendig tenkende ungdom på bakgrunn av
respekt og forståelse. Grunnskolen skal ikke oppdra ungdom til å tro på én enkelt religion, da dette i
flere tilfeller kan gå utover andre viktige deler av livssynsundervisningen. Dersom livssynsmyndig
ungdom ønsker ta religiøs videregående utdanning er det deres eget valg, men barn under
livssynsmyndig alder burde ikke møte misjon i det som skal være barnets viktigste arena for læring.
Derfor ønsker Humanistisk Ungdom at den norske staten ikke skal finansiere hverken religiøse
grunnskoler eller barnehager.
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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.
Humanistisk Ungdom mener det er en stor prinsipiell forskjell på foresatte som oppdrar sine barn i en
religiøs tradisjon og at det er organisert trosopplæring i skolen. Selv om disse skolene står utenfor det
offentlige skolesystemet er det en vesentlig andel av elever som går på slike skoler, og disse møter et
verdensbilde der skolen definerer et livssyn som sannere enn andre. Skolen skal være en
livssynsnøytral og balansert kunnskapsformidler, ikke en arena for misjonering og indoktrinering.
Nettopp rolleblandingen mellom formidling av reell, anerkjent kunnskap og subjektiv religiøs
overbevisning gjør det vanskelig for elevene å skille mellom kunnskap og personlige meninger.
•

•
•

Humanistisk Ungdom vil jobbe for at støtten til private religiøse grunnskoler og barnehager
skal bli avviklet, ettersom misjonering for livssyns-umyndige barn bygger opp skiller mellom
barn og unge basert på religion.
Humanistisk Ungdom vil jobbe for at elever opplever å være del av en inkluderende skole.
Humanistisk Ungdom krever at private grunnskoler som mottar statsstøtte, ikke skal drive
forkynnende opplæring.

4/4

2. Sommerlig verveturne
Både Human-Etisk Forbund og Humanistisk Ungdom er altfor lite synlige der ungdommer er.
Vi ønsker å møte dem våren og sommeren 2019 med et vervekorps som reiser på turné rundt
om i landet. Disse rigger opp stands på festivaler og andre steder der ungdommer er samlet.
Målet er å kunne hyre ungdommer med god formidlingsevne, som klarer å skape en god
stemning rundt standen vår, og som gjerne kan dele ut noe som gjør at folk selv oppsøker
standen. Konseptet kan videreutvikles ved at det planlegges andre aktiviteter også der de er.
De kan besøke lokallag, de kan arrangere sammenkomster i kommuner, rydde strender og
dele ut vafler på eldrehjem.
En slik turné vil gi oppmerksomhet, muligheter for pressedekning, gode historier i sosiale
medier, økt kjennskap til både HU og HEF, og flere medlemmer.
AUs foreslår at sommerturneen
handler om inkludering, og at den skal
skape god stemning der den er.
Tanken er derfor at det stekes vafler
på stand (gjerne med Happy Humanmønster) og at det deles ut buttons
som de besøkende kan gi til
hverandre. Disse skal være formet som
en prislapp og si «Jeg har blitt satt
uendelig stor pris på».
Ideen kan videreutvikles ved at vi også har t-skjorter og annen merch som spiller på dette
med å sette pris på noe. En strekkode kan scannes, slik at man kommer direkte til
innmeldingsskjemaet på nettsiden. Det er også tenkt at man kan dele ut kjærlighet (på
pinne).
Medlemsmål:
45
dager på tur
40
stands
5
nye medlemmer per stand
200
Nye medlemmer totalt
Kostnadsramme:
Et vervekorps må kunne reise rundt om i landet, og bør følgelig ha en bil. Helst bør denne
bilen være så fin og stor at den i seg selv kan brukes som en del av en stand. Vi ser for oss at
de som reiser rundt er frivillige, men at de får alle kostnader dekket i perioden de er på
veien. Dermed kan de se på dette som en mulighet til å reise rundt om i landet vårt uten at
det koster dem noe annet enn tid.
For å sikre best mulig rekkevidde og oppmerksomhet, bør turneen planlegges på forhånd.
Dette kan ideelt sett gjøres av en av de som skal reise selv, men kan også gjøres av noen
andre. Per i dag har vi ikke kapasitet til å planlegge en slik turné med de ressursene vi har
tilgjengelig på kontoret. Med 100 timer til rådighet for planlegging, vil vi kunne sikre en
effektiv turné som også har planlagte arrangementer underveis. Regnestykket under tar
høyde for fire medlemmer i turnégruppa.

Innkjøp bil

30000

Avgifter bil

1500

Utsmykning bil

10000

Merch til utdeling

40000

Vaffeljern med logo

10000

Vaffelrøre

10000

Standplass (festivaler ol)

30000

Bensin/diesel (10 mil pr dag)

45000

Overnatting 45 netter (1000 pr døgn)

45000

Kost 45 døgn (400 pr døgn pr pers)

72000

Lønnskostnader planlegging (100 timer)

17800

AGA, pensjon mv

5000

Sum utgifter
1 vervekorps à 4 personer i 45 døgn

316 100
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Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2019/2020

Arbeidsprogrammet er Landsmøtets bestilling ovenfor Sentralstyret i Humanistisk Ungdom for
perioden.

1. Medlemmer og rekruttering

Overordne målsetninger – Humanistisk Ungdom skal
•
•
•
•
•

.. ha et godt medlemstilbud for våre medlemmer.
.. ved utgangen av 2019 ha minst 1000 betalende ordinære medlemmer.
.. i løpet av 2018 få 250 nye betalende medlemmer.
.. ha en god rekrutteringskultur der medlemmene ser verdien av å bli flere.
.. synliggjøre tilbudet vårt og få flest mulig humanistiske konfirmanter med.

Under området skal særlig følgende gjennomføres
•
•
•
•
•
•

Ha en presentasjonsgruppe for rekrutterende opplegg av Humanistisk Ungdom i Human-Etisk
Forbunds konfirmasjonskurs.
Samarbeide med Human-Etisk Forbund for å skape en naturlig overgang fra konfirmant til
medlem i HU.
Direkte kontakte Human-Etisk Forbunds medlemmer mellom 15 og 25.
Ha jevnlige kontingentpurringer, gjennom epost, SMS, brev og oppringing.
Legge til rette for at lokallag kan purre på kontingenter
Arrangere vervekampanjer med både frivillig og honorert innsats.

2. Arrangementer

Overordne målsetninger – Arrangementer skal
•
•
•
•
•

.. være trygge og inkluderende for alle.
.. være faglig interessante og ha en tydelig humanistisk profil.
.. gjennomføres slik at flest mulig deltar. Dette inkluderer rimeligst mulig pris.
.. ha miljøvennlige reiser når praktisk mulig.
.. være åpne for humanistiske konfirmanter.

Nasjonale arrangementer som skal gjennomføres
•
•
•

Sommerleir.
Høstseminar.
Regionale arrangementer i landets store regioner i tett samarbeid med lokale frivillige og
Human-Etisk Forbund

Under området skal særlig følgende gjennomføres
•
•
•
•

Vegetarmat av god kvalitet til varme måltider.
Konkrete planer for rekruttering av deltakere.
Arbeid med å synliggjøre at konfirmanter er velkomne.
Noen avsatte plasser for nordiske deltakere på sommerleir.

3. Lokallag og frivillige

Overordne målsetninger – Humanistisk Ungdom skal
•
•
•
•
•

.. ha et bredt tilbud lokalt, med mål om sosiale, ideologiske og politiske aktiviteter.
.. tilby god oppfølging og givende skolering for våre frivillige.
.. være tilstede lokalt stadig flere steder i landet.
.. involvere lokallag bedre i pågående prosesser i sentralleddet.
.. jobbe for bedre stabilitet i lokallagene.
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Under området skal særlig følgende gjennomføres
•
•
•
•
•
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4. Politisk arbeid og kommunikasjon

Overordne målsetninger – Humanistisk Ungdom skal
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•
•
•
•
•
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64

•
•
•
•
•

65

76
77
78
79
80
81

.. fremme politikken vår jevnlig.
.. arbeide målrettet for gjennomslag.
.. synliggjøre våre standpunkter i aktuelle sosiale medier.
.. debattere og fremme aktuell politikk i tradisjonelle medier.
.. stå i tydelig opposisjon til kristenkonservative politikk.

Følgende felter skal prioriteres i HUs politiske arbeid
Likeverdig skoleavslutning – nei til skolegudstjenester
Ingen K i KRLE – bedre religionsundervisning
Trosfrihet for alle – uansett hvem du er og hvor du bor
Likebehandling av livssyn i Norge – likebehandling fremmer mangfold og trosfrihet
Aktivt medlemskap i livssynssamfunn – medlemmer må aktivt bekrefte sitt medlemskap

Under området skal særlig følgende gjennomføres
•
•
•
•

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Etablere og gjennomføre et skoleringsårshjul – med fokus på økonomi og aktivitet.
Lokallag skal ha faddere i Sentralstyret.
Videreutvikle idebanken på nettsidene og senke terskelen for aktivitet i lokallagene.
Gjennomføre et skoleringsseminar for lokale tillitsvalgte..
Legge til rette for et sterkere samarbeid med HEF lokalt.

•
•

5.

En større politisk kampanje der målet er å sette en sak på den politiske dagsorden.
Arrangementer og aksjoner i forbindelse med kampanje(r).
Deltakelse i pågående politiske prosesser – høringer og lignende.
Høyere aktivitetsnivå på sosiale medier. Minst ett innlegg på Instagram i uka og flere i uka på
Facebook.
Sentralleddet skal engasjere og støtte lokallagene til å drive politisk aktivitet, gjerne i
lokalpolitikken.
Samarbeide tetter med HEF om politisk arbeid både sentralt og lokalt.

Internasjonalt arbeid

Overordne målsetninger – Humanistisk Ungdom skal
•
•
•

.. være tilstede internasjonalt i paraplyorganisasjonen vår, Young Humanist International.
.. søke samarbeid med vår danske søsterorganisasjon Unge Humanister.
.. støtte initiativ til å starte humanistiske ungdomsorganisasjoner i Norden.

Under området skal særlig følgende gjennomføres
•
•

Opprette samarbeid med Unge Humanister (Danmark).
Sørge for at flere har kunnskap om internasjonalt arbeid i SST.

Forslag til vedtektsendringer fra Trondheim lokallag og Motforslag til Sentralstyrets innstilling:
Forslag Paragraf og
nr
linjenummer
1
§ 1 Navn – Linje 5 - 8

2

3

4.3 Støttemedlemskap –
Linje 55 - 56

§ 5 Landsmøtet
5.1 Generelt – Linje 61 66

Forslag

Lokallagets begrunnelse

Sentralstyrets innstilling

"Organisasjonen heter Humanistisk
Ungdom, som kortform skal forkortet
HU brukes.

Lokallaget ønsker å forenkle
setningene om organisasjonens
navn og gjøre paragrafen lettere
å lese.

Avvises.

Lokallaget ønsker å fjerne delen
av paragrafen som sier at
støttemedlemmer i lokallag kan
bli valgt til landsmøtedelegat.
Dette motstrider setningen om
støttemedlemmer på linje 49-51
som sier at støttemedlemmer
ikke kan være delegat på
landsmøtet.
Lokallaget ønsker å omskrive
setningen slik at den er mer
lettleselig og spesifisere at det
er "saker" som må være
Sentralstyret i hende innen 7.
mars og ikke "forslag". Står det
at "forslag" må være
Sentralstyret i hende innen 7.
mars kan dette tolkes til at det
gjelder alle endringsforslag som
skal behandles på landsmøtet,
og ikke bare endringsforslag til
organisasjonens vedtekter og
saker som ønskes behandlet.

Avvises.

Internasjonalt heter organisasjonen
Norwegian Humanist Youth, som
kortform skal forkortet NHY brukes."
"I studentlag kan støttemedlemmer
stille til lokale verv og bli valgt til
landsmøtedelegat."

"Landsmøtet er organisasjonens
øverste organ og gjennomføres hvert
år innen 1. juni. Landsmøtet vedtar
selv sin forretningsorden. Et
Landsmøte må bestå av minst 2/3 av
påmeldte delegater for å regnes som
gyldig. Påmelding skjer senest 7.mars.
Avmelding til Landsmøtet må skje
minst en uke i forkant. Landsmøtet
holdes innen 1.juni. Saker Forslag som
ønskes behandlet og endringsforslag
til organisasjonen vedtekter, inkludert
vedtektsendringer, skal være
Sentralstyret i hende innen 7.mars."

Sentralstyrets innstilling:
«I studentlag kan støttemedlemmer
likevel stille til lokale verv og bli
valgt til landsmøtedelegat.»

Støtts delvis.
Sentralstyrets innstilling:
Landsmøtet er organisasjonens
øverste organ og gjennomføres
hvert år innen 1. juni. Landsmøtet
vedtar selv sin forretningsorden. Et
Landsmøte må bestå av minst 2/3
av påmeldte delegater for å regnes
som gyldig. Påmelding skjer senest
7.mars. Avmelding til Landsmøtet
må skje minst én uke i forkant.
Landsmøtet holdes innen 1.juni.
Saker og vedtektsendringer Forslag
som ønskes behandlet inkludert
vedtektsendringer, skal være
Sentralstyret i hende innen 7.mars."

Forslag Paragraf og
nr
linjenummer
4
§ 5 Landsmøtet
5.1 Generelt – Linje 61 66

Forslag

Lokallagets begrunnelse

Sentralstyrets innstilling

"Landsmøtet er organisasjonens
øverste organ og gjennomføres hvert
år innen 1. juni. Landsmøtet vedtar
selv sin forretningsorden. Et
Landsmøte må bestå av minst 2/3 av
påmeldte delegater for å regnes som
gyldig. Påmelding skjer senest 7.mars.
Avmelding til Landsmøtet må skje
minst en uke i forkant. Landsmøtet
holdes innen 1.juni. Saker Forslag som
ønskes behandlet og endringsforslag
til organisasjonen vedtekter, inkludert
vedtektsendringer, skal være
Sentralstyret i hende innen 7.mars
senest 6 uker før landsmøtet starter."
"Innkalling med sakspapirer skal være
sendt til alle påmeldte senest 4 3 uker
før Landsmøtet."

Dette forslaget er identisk med
det forrige forslaget, med
unntak av fristen for å melde
saker og å levere
endringsforslag til
organisasjonens vedtekter er
satt til senest 6 uker før
landsmøtet. Lokallaget ønsker å
foreslå dette da vi ser det som
gunstig at fristen for å melde
saker og å levere
endringsforslag til
organisasjonens vedtekter er
etter fristen for å melde seg på
landsmøtet.
Lokallaget å endre fristen for
utsendelse av sakspapirer til
landsmøtet til senest 4 uker før
landsmøtet. Vi ønsker å legge til
rette for at delegatene skal
kunne diskutere sakene med
lokallagene de er valgt av.
Dersom forslaget om å endre
fristen for å fremme saker til
landsmøtet og å levere
endringsforslag til vedtektene
endres til senest 6 uker før
landsmøtet vil dette forslaget gi
Sentralstyret to uker til å
behandle forslagene, noe vi ser
på som tilstrekkelig.
Lokallaget ønsker å endre
vedtektene til at over
halvparten av sentralstyrets
medlemmer må være tilstede

Avvises.

5

§ 5 Landsmøtet
5.3 Innkalling og saker –
Linje 87 - 88

6

§ 6 Sentralstyret
"Over Minst halvparten av
6.3 Oppgaver – Linje 130 sentralstyremedlemmene må være
- 131
tilstede for at sentralstyret skal være
vedtaksdyktige å fatte et vedtak i

Avvises.

Avvises.

Forslag Paragraf og
nr
linjenummer

Forslag

Lokallagets begrunnelse

sentralstyret og åpne et
sentralstyremøte."

7

§ 9 Eksklusjon – Linje
174 – 175

"Lokallag, sentrale tillitsvalgte og
medlemmer kan fremme komme med
forslag om eksklusjon."

8

§ 10 Vedtektsendringer
og oppløsning – Linje
199 - 205

"Endringer i organisasjonens vedtekter
og fellesvedtekter for lokallag kan
vedtas på Landsmøtet med 2/3 flertall
av de avgitte stemmer.

for at sentralstyret skal kunne
være vedtaksdyktige. Vi ser på
dagens ordning som uheldig for
organisasjonen og ønsker å
ansvarliggjøre sentralstyrets
medlemmer med tanke på
oppmøte. Videre ønsker vi å
skrive om setningen slik at den
er lettere å lese ved å bytte ut
"å fatte et vedtak i sentralstyret
og åpne et sentralstyremøte"
med "at sentralstyret skal være
vedtaksdyktige ".
Lokallaget anser formuleringen i
dagens vedtekter som uformell
og ønsker å formalisere
setningen.
Lokallaget ønsker å tilføye en
setning under paragrafen om
vedtektsendringer og
oppløsning som tar for seg
ikrafttredelse av endringer av
vedtektene.

Endringer av vedtektene trer i kraft
etter at møtet er hevet med mindre
landsmøtet vedtar et annet tidspunkt
med 2/3 flertall av de avgitte
stemmene.
Eventuell oppløsing må vedtas på
Landsmøtet med 2/3 flertall av de
avgitte stemmer over to landsmøter.
Det må gå minst 6 måneder fra første
til andre landsmøte. I tilfelle
oppløsning, skal organisasjonens netto

Per dags dato er det ikke
regulert og vi ser det som
hensiktsmessig at dette
reguleres i vedtektene slik at
det tydeliggjøres når
vedtektsendringer trer i kraft,
samtidig som det gir landsmøtet
muligheten til å vedta at
endringene skal tre i kraft ved et
annet tidspunkt.

Sentralstyrets innstilling

Vedtas.

Avvises.

Forslag Paragraf og
nr
linjenummer

Forslag

Lokallagets begrunnelse

formue tilfalle Human-Etisk Forbunds
arbeid for ungdom."

9

"Lokallagets Et lokallags oppgaver er å
være en politisk aktør som tilslutter
seg organisasjonen verdier, og lager
arrangementer med sosialt og faglig
innhold på et lokalt plan.

Hvis dette ikke er regulert kan
det være usikkert om endringer
av vedtektene trer i kraft etter
møtet eller etter at saken om
vedtektsendringer er avsluttet.
Fellesvedtektene omfatter alle
lokallagene men har en generell
tilnærming til lokallagene. På
bakgrunn av dette vil det i våre
øyne være bedre å skrive
"lokallaget" istedenfor "et
lokallag".

§ 2 Formål – Linje 224 –
228

Lokallaget Et lokallag skal fungere som
en sosial møteplass for unge
humanister lokalt, blant annet ved å
lage arrangementer og ved å være
HUs ansikt utad lokalt."
10

§ 7 Årsmøtet – Linje 260
– 282

"Årsmøtet holdes hvert år mellom 15.
januar og utgangen av februar.
Innkallingen, med foreløpig saksliste,
skal bekjentgjøres lokallagets
medlemmer minimum 14 dager i
forkant av møtet.
Årsmøtet skal behandle årsrapport,
regnskap og valg av
Landsmøtedelegater, styre og revisor.
Årsmøtet kan bør også behandle
årsberetning, budsjett og årsplan, valg
av lokal valgkomité og geografisk
virkeområde. Medlemmer av
lokallaget kan spille inn saker til
årsmøtet senest innen 7 dager før
møtestart. Saker som ikke er inkludert
blir sendt med i innkallingen kan kun

Dette forslaget fører til at hele
formålsparagrafen i
Fellesvedtektene samsvarer
med resten av dokumentet.
Lokallaget ønsker å endre litt på
teksten i "§ 7 Årsmøtet" og å
gjøre delen om ekstraordinært
årsmøte om til en ny "§ 8
Ekstraordinært årsmøte" for å
gjøre Fellesvedtektene lettere å
lese og mer oversiktlige.
Vi mener også at endringene vi
foreslår gjør Fellesvedtektene
mer spesifikke og formelle.

Sentralstyrets innstilling

Vedtas.

Avvises.
Sentralstyrets innstilling:
Årsmøtet holdes hvert år mellom
15. januar og utgangen av februar.
Innkalling, med foreløpig saksliste,
skal bekjentgjøres lokallagets
medlemmer minimum 14 dager i
forkant.
Årsmøtet skal behandle årsrapport,
regnskap og valg av
Landsmøtedelegater, styre og
revisor. Årsmøtet kan bør også
behandle årsberetning, budsjett og
årsplan, valg av lokal valgkomité og
geografisk virkeområde.
Medlemmer av lokallaget kan spille

Forslag Paragraf og
nr
linjenummer

Forslag

Lokallagets begrunnelse

behandles dersom 2/3 av årsmøtet
ønsker å behandle sakene.

inn saker til årsmøtet innen 7 dager
før møtestart. Saker som ikke blir
sendt med i innkallingen kan kun
behandles dersom 2/3 av årsmøtet
ønsker å behandle.

Lokallagets ordinære medlemmer som
har betalt kontingenten nåværende
eller forgående år har stemmerett.
Disse har mulighet til å stille til verv i
lokallagsstyret og til å, og bli valgt til
landsmøtedelegat. For å kunne stille til
verv i lokallaget må kandidaten være
ordinært medlem gjennom hele
valgperioden for vervet, med unntak
av kandidater som stiller til et verv
som har en valgperiode som slutter
det året kandidaten fyller 26 år.

Lokallagets ordinære medlemmer
som har betalt kontingenten
nåværende eller forgående år har
stemmerett. Disse har mulighet til å
stille til verv, og bli valgt til
landsmøtedelegat. For å kunne stille
til verv i lokallaget må kandidaten
være ordinært medlem gjennom
hele valgperioden for vervet, med
unntak av kandidater som stiller til
et verv som har en valgperiode som
slutter det året kandidaten fyller 26
år.

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

11

§ 8 Endring av lagtype –
Linje 294 – 295

§ 8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når
styret eller når minst en tredjedel av
medlemmene krever det. Bare saker
nevnt i innkallingen kan behandles på
ekstraordinære årsmøter. Innkalling til
ekstraordinært årsmøte skal sendes ut
minst 14 dager i forkant."
"Alle ordinære medlemmer i
virkeområdet kan uansett velges som
Landsmøtedelegater på årsmøtet
lagtypeendringen skjer."

Sentralstyrets innstilling

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

Lokallaget ønsker å fjerne
"uansett" i setningen da vi ser
det som et unødvendig fyllord
som er unødvendig å ha i denne
setningen. Videre ønsker vi å

Avvises.

Forslag Paragraf og
nr
linjenummer

Forslag

12

Fellesvedtektene kan bare endres av
organisasjonens Landsmøtet, og følger
samme saksgang som ordinær
revidering av vedtektene.

§ 9 Vedtektsendring og
oppløsning – Linje 298

Lokallagets begrunnelse
spesifisere at det bare er
ordinære medlemmer, og ikke
støttemedlemmer, som kan
stille som delegater ved
lagtypeendring.
Lokallaget ønsker å spesifisere
at revidering av
fellesvedtektene skal følge
samme saksgang som benyttes
ved revideringen av vedtektene.

Sentralstyrets innstilling

Avvises.

Videre ønsker vi å fjerne at det
spesifiseringen om at det er HUs
Landsmøte som kan endre
fellesvedtektene da dette er
unødvendig informasjon og
"Landsmøtet" er tilstrekkelig.
Motforslag til Sentralstyrets innstilling til endring av § 8:
Trondheim og omegn lokallag ønsker å tydeliggjøre at vi er uenige med Sentralstyrets innstilling til at de foreslåtte vedtektsendringene knyttet til
valgkomiteen skal tre i kraft etter neste landsmøte. Lokallaget ser det som hensiktsmessig at endringene knyttet til valgkomiteen trer i kraft etter vedtak
i saken. (før saken valg åpner.).)

