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Lokallag
Asker og Bærum
Bergen
Buskerud
Glåmdal
Grenland
Grimstad
Hamar og omegn
Hålogaland
Kristiansand
Kristiansund
Lillehammer og Gudbrandsdalen
Oslo
Romerike
Sandnes
Trondheim og omegn
Vestfold
Østfold

Fadder
Ponce
Sina
Sofie
Vestein
Ponce
Vestein
Sofie
Sina
HC
Sina
Sina
HC
Sina
HC
Vestein
Ponce
Sofie

diskusjonen og undersøkelsen i det videre arbeidet med
organisasjonsutviklingen av Humanistisk Ungdom. Sentralstyret bestiller en ny undersøkelse med
dybdeintervjuer.
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– smart å legge det til
Endre setning om hvem som skal varsles om brudd på de etiske retningslinjene

-

1

Redaksjonelt tillegg

Forslagsstiller

Vedtektsutvalget

Gjeldende vedtekt

§ 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.

Forslag

§ 3 Organisasjon
Humanistisk Ungdom er en selvstendig ungdomsorganisasjon, tilsluttet
livssynssamfunnet Human-Etisk Forbund.
Humanistisk Ungdom er partipolitisk uavhengig.
Humanistisk Ungdoms organisasjonsledd er Landsmøtet, Sentralstyret og
lokallag.
NY LINJE
Bokmål og nynorsk er sidestilte målformer.
Aktiviteter som ikke er tydelig innrettet kun mot medlemmer over 18 år,
skal være alkoholfrie.

Realitet

Redaksjonell endring

Begrunnelse fra
forslagsstiller

Setningen trenger en s for å gi grammatisk mening, organisasjonsledd og
målform er ikke det samme og burde separeres.

Saksbehandlers
innstilling

FOR

Innspill:
-

Ekstra enter etter HEF skal ikke endres, men stå som opprinnelig.
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Redaksjonell endring, strykning

Forslagsstiller

Vedtektsutvalget

Gjeldende
vedtekt

§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.

Forslag

§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.

Realitet

Redaksjonell endring

Begrunnelse fra
forslagsstiller

Dobbelt opp

Saksbehandlers
innstilling

FOR

3

Tillegg, presisering av medlemskapet gyldighet

Forslagsstiller

Vedtektsutvalget

Gjeldende
vedtekt

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

Forslag

§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. Disse kan inneha vervet sitt ut
valgperioden. Periode for gyldig betalt medlemskontingent er 1. januar 31.desember.
Per 2017 er medlemskontingenten i Humanistisk Ungdom 50kr i året.

Realitet

Presiserer formelt rammene rundt gyldig medlemskap vi bruker i dag.

Begrunnelse fra
forslagsstiller

Det står ingen steder i vedtektene våre hvor høy kontingenten er eller når
kontingentperioden er, dette bør presiseres.

Saksbehandlers
innstilling

FOR

4

Strykning, aldersgrense for støttemedlemmer

Forslagsstiller

Vedtektsutvalget

Gjeldende vedtekt

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

Forslag

§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.

Realitet

Mennesker eldre enn 35 kan vise sin støtte for vår sak ved å være
støttemedlem, det vil gi ingen økonomiske fordeler

Begrunnelse fra
forslagsstiller

Vi ønsker å høre hva SST synes om forslaget.

Saksbehandlers
innstilling
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Tillegg, Landsmøtedelegatenes oppgave og ansvar

Forslagsstiller

Vedtektsutvalget

Gjeldende
vedtekt

§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.

Forslag

§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.
Den enkelte landsmøtedelegat representerer sitt lokallag og er ansvarlig for å
på forhånd avklare hva lokallagets interesser er.

Realitet

Det gis mer ansvar til delegatene og settes klare(re) rammer for hva
sentralleddet forventer av delegatene.

Begrunnelse fra
forslagsstiller

Dette vil forhåpentligvis sikre lokale interesser og gjøre landsmøtet til en mer
seriøs affære.

Saksbehandlers
innstilling

FOR

Innspill:
-

Direktedelegatene – skal de samle info om hva resten av direktemedlemmene mener.
Kan kvele debatt på LM og legge veldig mye ansvar på delegatene
«og skal ha et formøte med sitt lokallag»
Skrive i alle infomailer «husk at du representerer ditt lokallag»

Forslaget ble vedtatt.
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Tillegg, presisering og endring av feil

Forslagsstiller

Vedtektsutvalget

Gjeldende
vedtekt

§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.
I partallsår behandler Landsmøtet Humanistisk Ungdoms plattform. I
oddetallsår behandler
Landsmøtet Humanistisk Ungdoms kontingent. Kontingentperioden er 1.
januar - 31.desember.
Landsmøteprotokollen skal offentliggjøres innen 10 uker etter Landsmøtet.
Om dette ikke overholdes skal det innkalles til et ekstraordinært Landsmøte.

Forslag

§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.
I oddetallsår skal landsmøte behandle:
Humanistisk Ungdoms medlemskontingent
Humanistisk Ungdoms skoleplattform
I partallsår skal landsmøte behandle
Humanistisk Ungdoms politiske plattform
I partallsår behandler Landsmøtet Humanistisk Ungdoms plattform. I
oddetallsår behandler
Landsmøtet Humanistisk Ungdoms kontingent. Kontingentperioden er 1.
januar - 31.desember.
Landsmøteprotokollen skal offentliggjøres innen 10 uker etter Landsmøtet.
Om dette ikke overholdes skal det innkalles til et ekstraordinært Landsmøte.

Realitet

Presisering av hvilke saker og plattformer som skal behandles når. Strykningen
av kontingentperioden har ingen effekt dersom forslag 3 vedtas

Begrunnelse fra
forslagsstiller

Endringen gjør sakspapirene mer ryddige og flytter setningen om
kontingentperiode til der den hører bedre hjemme.

Saksbehandlers
innstilling

FOR
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Tillegg, delegatfordeling og påmeldingsfrist ekstraordinært LM

Forslagsstiller

Vedtektsutvalget

Gjeldende
vedtekt

§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.

Forslag

§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.
Delegatfordelingen er lik ordinært landsmøte.
Påmeldingsfrist til ekstraordinært landsmøte er senest 2 uker før møtets start.

Realitet

Spesifisering av rammene rundt ekstraordinært landsmøte

Begrunnelse fra
forslagsstiller

Det var ikke spesifisert hvor mange delegater som skulle sendes fra hvert
lokallag, eller når påmeldingsfristen var, den er nå lik fristen or endelig
innkalling.

Saksbehandlers
innstilling

FOR
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Tillegg og strykning, sammensetning og lengde på verv i sst

Forslagsstiller

Vedtektsutvalget

Gjeldende
vedtekt

§6.1 Sammensetning
Sentralstyret består av 11 medlemmer. 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.

Forslag

§6.1 Sammensetning
Sentralstyret består av 11 medlemmer, leder velges hvert år, politisk- og
organisatorisk- nestleder velges i henholdsvis partalls- og oddetalls-år. 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. Alle
sentralstyrevervene er toårige og det velges fire hvert år, hvilke
verv/ansvarsområder som er på valg hvilke år er spesifisert i §6.1.1

Realitet

Sentralstyrevervene blir frivillige, og det spesifiseres hvilke år (partall eller
oddetall) hvilke av nestledervervene skal velges.

Begrunnelse fra
forslagsstiller

Vi i vedtektsutvalget har sett på et forslag for roller og i dette forslaget er det
gunstig å ha alle sst medlemene i toårige verv for å øke
kompetanseoverføringen, vi anser det også som positivt for å øke
ansvarsfølelsen og seriøsiteten i sst.

Saksbehandlers
innstilling

FOR
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NY, Rollefordeling sst

Forslagsstiller

Vedtektsutvalget

Gjeldende
vedtekt

§6.1.1
Vedtekten er ny

Forslag

§6.1.1 Roller i sentralstyret
Sentralstyret skal bestå av følgende roller;
Ledelsen
•
•
•

Sentralstyrets leder (velges for 1 år)
Politisk nestleder (velges for 2 år i partallsår)
Organisatorisk nestleder (velges for 2 år i oddetallsår)

Politisk nestleder har hovedansvar for sentralstyremedlemmene med ansvar
for Politisk arbeid og Nasjonale arrangementer.
Organisatorisk nestleder har hovedansvar for sentralstyremedlemmene med
ansvar for Lokallag og frivillige og Medlemmer og rekruttering.
Ordinære Sentralstyremedlemmer med hovedansvar for:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lokallag og frivillige (Velges for 2 år i partallsår)
Lokallag og frivillige (Velges for 2 år i oddetallsår)
Politisk Arbeid (Velges for 2 år i partallsår)
Politisk Arbeid (Velges for 2 år i oddetallsår)
Nasjonale arrangementer (Velges for 2 år i partallsår)
Nasjonale arrangementer (Velges for 2 år i oddetallsår)
Medlemmer og rekruttering (Velges for 2 år i partallsår)
Medlemmer og rekruttering (Velges for 2 år i oddetallsår)

Realitet

Dette er en rollefordeling som baserer seg på at alle sentralstyremedlemmene
får mer ansvar og mer spesifiserte oppgaver, §6.1.2 vil om dere vedtar det
spesifisere hvilke forventninger vi setter til sentralstyremedlemmene. Det vil
forhåpentligvis gjøre det lettere å vite hva man går til når man stiller til verv
og gjøre det lettere å rekruttere for VK.

Begrunnelse fra
forslagsstiller

Vi ønsket spesifiserte roller og her er de☺, det legges opp til at man har
ansvaret for området, men at man rekrutterer de man trenger for å
gjennomføre det man skal, dvs at hvis du har ansvar for nasjonale
arrangementer kan du be om hjelp fra andre sentralister med tid og kapasitet,
eller høre om det er frivillige ikke-tillitsvalgte i organisasjonen som har lyst å
hjelpe til. Det er også ment at Nestlederene skal være til hjelp i sine respektive
områder, og sørge for at det LM vedtar at vi skal gjøre i arbeidsprogrammet
blir gjort og til riktig tid.

Saksbehandlers
innstilling

FOR
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NY, Ansvar og forventninger til sentralstyrevervene

Forslagsstiller

Vedtektsutvalget

Gjeldende
vedtekt

§6.1.2 Ansvar og forventninger
Vedtekten er ny.

Forslag

§6.1.2 Ansvar og forventninger
Fra politisk nestleder forventes det at hen:
•
•
•
•
•

Følger med på mediabildet – hva skjer på stortinget, i lokalpolitikk, og
i samfunnsdebatten som HU bør engasjere seg i?
Sender ukentlige sammendrag av mediabildet til resten av AU og
Anders(ingen navn bør brukes i vedtektene)
Er hovedansvarlig for, og følger progresjonen i gruppen «nasjonale
arrangementer», og hjelper med kompetanse og arbeidskraft der det
skulle trengs.
Er prosjektleder for kampanje – er øverste ansvarlig i forberedelse av
kampanjer, inkludert finne folk til å bidra, delegere oppgaver og følge
opp disse. Samarbeid med ansatte ift. kampanjer.
Prosjektleder for RegSem – øverste ansvarlig. Skal rekruttere
arrangørgrupper og følge opp disse helt til de er i mål med
gjennomføring av seminarer.

Fra organisatorisk nestleder forventes det at hen:
•
•

•
•

Driver lokallagsoppfølging – herunder opplæring og oppfølging – kan
gjøres i samarbeid med et Lokallagsutvalget (LU).
Leverer rapport på hvert lokallag til orienteringer i sakspapirer til
sentralstyremøter, som skal inneholde info om hvordan det går,
hvilke aktiviteter har de hatt, hvilken hjelp kan de trenge fremover,
etc.
Er hovedansvarlig for verving og dermed vervekampanje(r)
Er hovedansvarlig for at planlegging og gjennomføring av
organisasjons seminar blir planlagt og holdt til vedtatte tider.

I tillegg til sine konkrete ansvarsområder har nestledere alle de samme
ansvarsoppgavene som sentralstyremedlemmer som listet under, i tillegg
forventes det at de:
•
•
•

Deltar på AU-møter annenhver uke (dette kan skje på skype)
Bidrar aktivt inn i Sommerleirutvalget (SLU) både i forberedelsene og
ved å inngå i grønnskjortene på sommerleir
Bidrar til å lage, vedlikeholde og oppdatere skoleringspakker i sine
respektive ansvarsområder

Ferie skal varsles og avtales – noen må ta over deres oppgaver når de er borte
i en lengre periode
Nestledere har også 4 uker ferie slik som de ansatte. Arbeidet i HU kan
tilpasses hektiske perioder i livet slik som eksamensperioder, men nestledere

må fortsatt delta på AU-møter, svare på mail og stille opp ved behov. Kun
uttak av ferie eller sykemelding gir gyldig fravær fra møtevirksomhet og å
svare på mail.
I tillegg til sentralstyremøter og arrangementer så må nestlederne beregne at
de skal bruke ca 5 timer i uka på HU-arbeid, som møter, jobbe med
prosjekter, og bistå leder med saker som oppstår.
Honoraret som nestlederne mottar skal kompensere for det ekstraarbeidet og
ansvaret som nestlederne har i forhold til andre sentralstyremedlemmer.
Fra øvrige sentralstyremedemmer forventes det at de:
•
•
•
•

Deltar på 6 sentralstyremøter i året. Disse legges til helger som vedtas
i samarbeid.
Leser sakspapirer og referater og være forberedt på å diskutere
sakene i møtet.
Deltar på landsmøtet og bidra til både logistikk, saksframlegg og å ta
godt imot delegatene.
Deltar som blåskjorte på sommerleir og forberedelsene det
innebærer

I tillegg til arrangementer og sentralstyremøter skal sentralstyremedlemmer
beregne å bruke ca 2 timer i uka på å jobbe med HU-prosjekter, svare på mail,
ha møter osv.
•
•
•
•

Sentralstyrevervet lokallag og frivillige har ansvar for
Lokallagsutvalget, Organisasjons seminar og skoleringspakker (som
omhandler lokallagsdrift og frivillighet).
Sentralstyrevervet politisk arbeid har ansvar for Nasjonal og
internasjonal aktivisme, Skoleringspakker (som omhandler politisk
synlighet ol.) og Årlig (eller oftere) nasjonal politisk kampanje.
Sentralstyrevervet nasjonale arrangementer har ansvar for
Høstseminar, Vårseminar og Overse og sikre fremdrift i
Regionalseminarenes planlegging og gjennomføring.
Sentralstyrevervet medlemmer og rekruttering har ansvar for
Presentasjonsgruppen, Vervekampanje og Kontingentinnkreving fra
gamle og nye medlemmer

Realitet

Spesifisering av forventningene til vervene i sst, samt spesifisering av hvilke
områder man har ansvar for i de forskjellige sst-rollene

Begrunnelse fra
forslagsstiller

Vi trenger en spesifisering av forventninger og arbeidsoppgavene til
sentralstyret, dette ble en veldig lang vedtekt med velig mye onfo og vi i
vedtektsutvalget er veldig takknemlig for gode ideer til omstrukturering ol.☺

Saksbehandlers
innstilling

FOR
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Tillegg???

Forslagsstiller

Vedtektsutvalget

Gjeldende vedtekt

§ ??

Forslag

§ ??
SST kan konstituere nye sentralstyremedlemmer dersom noen skulle
falle fra i løpet av perioden sin

Realitet

Gir oss i sst, mulighet til å fylle på det vi trenger det om det skulle være
nødvendig

Begrunnelse fra
forslagsstiller

Vi bør diskutere om dette er noe vil ta med oss i vedtektene

Saksbehandlers
innstilling

12

Redaksjonelt tillegg

Forslagsstiller

Vedtektsutvalget

Gjeldende
vedtekt

§6.2 Valgperiode
Det skal avholdes valg til Sentralstyret hvert år. Valgperioden for 4
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. Det avtroppende Sentralstyret beholder sine plikter i
denne perioden.

Forslag 1

§6.2 Valgperiode
Det skal avholdes valg til Sentralstyret hvert år. Valgperioden for 4
sentralstyremedlemmer, organisatorisk nestleder og politisk nestleder er
toårig. Leder og 4 sentralstyremedlemmer velges årlig. Organisatorisk
nestleder og tre fire sentralstyremedlemmer velges i oddetallsår. Politisk
nestleder og tre fire 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. Det avtroppende Sentralstyret beholder sine plikter i
denne perioden.

Forslag 2

§6.2 Valgperiode
Det skal avholdes valg til Sentralstyret hvert år. Valgperioden for 4
sentralstyremedlemmer, organisatorisk nestleder og politisk nestleder er
toårig. Leder og 4 sentralstyremedlemmer velges årlig. Organisatorisk
nestleder og tre to sentralstyremedlemmer velges i oddetallsår. Politisk
nestleder og tre to 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. Det avtroppende Sentralstyret beholder sine plikter i
denne perioden.

Realitet

Endring 1 samsvarer med en vedtektsendring som gjør alle vervene toårige.
Endring 2 endrer antallet sentralstyreverv på valg slik at det stemmer med de
11 medlemmene vi nå har (ikke 13 sånn som før)

Begrunnelse fra
forslagsstiller

Det som står er feil og må endres, hvis vi vedtar forslag 8 er det forslag 1 som
er relevant, hvis ikke må vi nesten vedta forslag 2

Saksbehandlers
innstilling
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Redaksjonelt tillegg

Forslagsstiller

Vedtektsutvalget

Gjeldende vedtekt

§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.
Sentralstyret kan vedta politikk på vegne av Humanistisk Ungdom, dersom
det regnes som noe organisasjonen som helhet kan eniges om.

Forslag

§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.
NY LINJE
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.
Sentralstyret kan vedta politikk på vegne av Humanistisk Ungdom, dersom
det regnes som noe organisasjonen som helhet kan eniges om.

Realitet

Redaksjonell endring

Begrunnelse fra
forslagsstiller

Avsnittene handler om to forskjellige ting.

Saksbehandlers
innstilling

FOR
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Redaksjonelt tillegg

Forslagsstiller

Vedtektsutvalget

Gjeldende
vedtekt

§ 7 Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen består av tre medlemmer og leder. Leder velges ved
særskilt valg hvert år. To medlemmer velges for to år, der ett medlem er på
valg hvert år. Ett medlem velges hvert år. Medlemmer og støttemedlemmer
av Humanistisk Ungdom er valgbare til Kontrollkomiteen.
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.
Kontrollkomiteen er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede.
Komiteen er beslutningsdyktig som to medlemmer dersom en av de møtende
er erklært inhabil. Vedtak fattet i kontrollkomiteen må være enstemmige.
Kontrollkomiteen skal gi en årlig rapport til Landsmøtet, og skal innstille om
godkjenning av Humanistisk Ungdoms regnskap.
Kontrollkomiteen innstiller på statsautorisert revisor ved hvert Landsmøte.

Forslag

§ 7 Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen består av tre medlemmer og leder. Leder velges ved
særskilt valg hvert år. To medlemmer velges for to år, der ett medlem er på
valg hvert år. Ett medlem velges hvert år. Medlemmer og støttemedlemmer
av Humanistisk Ungdom er valgbare til Kontrollkomiteen.
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.
Kontrollkomiteen er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede.
Komiteen er beslutningsdyktig som to medlemmer dersom en av de tre
møtende er erklært inhabil. Vedtak fattet i kontrollkomiteen må være
enstemmige.
Kontrollkomiteen skal gi en årlig rapport til Landsmøtet, og skal innstille om
godkjenning av Humanistisk Ungdoms regnskap.

Kontrollkomiteen innstiller på statsautorisert revisor ved hvert Landsmøte.
Realitet

Tydeliggjør praksis

Begrunnelse fra
forslagsstiller

Vi følte det burde presiseres.

Saksbehandlers
innstilling

FOR
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Presisering og redaksjonelt tillegg

Forslagsstiller

Vedtektsutvalget

Gjeldende vedtekt

§ 8 Valgkomiteen
Valgkomitéen består av tre medlemmer og leder. Leder velges ved særskilt
valg hvert år. To medlemmer velges for to år, der ett medlem er på valg hvert
år. Ett medlem velges hvert år
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 tre av medlemmene er til stede.
Ved stemmelikhet skal det føres ny debatt og avstemning. Dersom det
forekommer ny stemmelikhet vil leders stemme telle dobbelt.

Forslag

§ 8 Valgkomiteen
Valgkomitéen består av tre medlemmer og leder. Leder velges ved særskilt
valg hvert år. To medlemer velges for to år, den ene velges i partalls-år, den
andre i oddetalls-år. To medlemmer velges for to år, der ett medlem er på
valg hvert år. Ett medlem velges hvert år.
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 tre av medlemmene er til stede.
Ved stemmelikhet skal det føres ny debatt og avstemning. Dersom det
forekommer ny stemmelikhet vil leders stemme telle dobbelt.
Realitet

Presisering, og redaksjonelt komma

Begrunnelse fra
forslagsstiller

Vi følte det ikke var tydelig nok.

Saksbehandlers
innstilling

FOR
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Tillegg om orientering i HEF og støttemedlemskap ved eksklusjon

Forslagsstiller

Vedtektsutvalget

Gjeldende
vedtekt

§ 9 Eksklusjon
Medlemmer som motarbeider eller bryter med HUs grunndokumenter,
underslår organisasjonen, eller misbruker sin stilling kan ekskluderes fra HU.
Lokallag, sentrale tillitsvalgte og medlemmer fremme 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.

Forslag

§ 9 Eksklusjon
Medlemmer som motarbeider eller bryter med HUs grunndokumenter,
underslår organisasjonen, eller misbruker sin stilling kan ekskluderes fra HU.
Lokallag, sentrale tillitsvalgte og medlemmer fremme kan 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. Ekskluderte personer kan ikke være støttemedlem. 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.
Eventuelle eksklusjonsforslag skal orienteres om i HEF.
Realitet

Redaksjonelt tillegg av kan, presisering om mulighet for støttemedlemskap
ved eksklusjon, og tillegg om at HEF skal orienteres Ved eksklusjonsforslag, da
vi ved forrige SSTM endret beredskapsplanens innhold til å si at det skal
orienteres om i HEF

Begrunnelse fra
forslagsstiller

Hvis man kan nektes medlemskap bør man også nektes støttemedlemskap. Vi
har allerede vedtatt å orientere HEF, det blir bare en formalitet å legge det til i
vedtektene.

Saksbehandlers
innstilling

FOR
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Tillegg

Forslagsstiller

Vedtektsutvalget

Gjeldende vedtekt

§ 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.

Forslag

§ 1 Navn og definisjon
Lokallagets navn er Humanistisk Ungdom, ........ lokallag. Lokallag tilsluttet en
høyere utdanningsinstitusjon og/ eller studentsamskipnad kan kalle seg
Humanistisk Ungdom, ........ studentlag, eventuelt Humanistiske Studenter,
…….
Lokallaget må velge et navn med reell lokal geografisk forankring.
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.

Realitet

Lokallag må nå velge lokallagsnavn med faktisk geografisk forankring Det er
verdt å merke at humanistiske studenter fort kan misforstås som studenter
fra humanistiske fagfelt, og vi må vurdere om vi vil risikere dette

Begrunnelse fra
forslagsstiller

Vi liker godt at en slik endring vil forhindre navn som båt-is lokallag, for det
kunne man, per vedtektene før hete.
Vi er verken for eller mot å legge til humanistiske studenter,... dette må sst
diskutere

Saksbehandlers
innstilling

FOR

Endre:
"Lokallaget må velge et navn med reell lokal geografisk forankring."
Til:
“Lokallag skal ha et navn med en reell geografisk forankring til lokallagets virkeområde”?

18

Redaksjonell endring

Forslagsstiller

Vedtektsutvalget

Gjeldende vedtekt

§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.

Forslag

§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.

Realitet

Redaksjonell endring for bedre grammatisk språk

Begrunnelse fra
forslagsstiller

Redaksjonell endring for bedre grammatisk språk

Saksbehandlers
innstilling

FOR

-

•
•
•

Forslag fra Daniella

