Kontrollkomitémøte i Humanistisk Ungdom
14. mars 2021
Møtet, som var et hastemøte, ble holdt digitalt, over tekstbasert chat. Tilstede ved møtet var Amund
Bugge, Adrian Wold Hansen, Maja Solerød og Henrik Sønstebø. Det ble i alt fattet 1 vedtak. Møtet ble
holdt som en reaksjon på et landsmøteforberedende sentralstyremøte.

Sak 10/20-21: Rettigheter for vara ved
Landsmøtet
Bakgrunn: Sentralstyret planlegger å arrangere Landsmøtet 2021 slik at lokallagsvalgte varaer ikke får
tale- og forslagsrett.
Diskusjon: Vedtektene til Humanistisk Ungdom ivaretar ikke implisitt varas rettigheter ved Landsmøtet.
Landsmøtet har dog vedtatt en forretningsorden som gir varaer både møte-, tale-, og forslagsrett, samt
at varaen trer inn for sin delegat ved dennes forfall ihht. Forretningsorden av Landsmøtet 2020 §§ 3 og
4: «[...] Ved en delegats forfall trer en vara valgt av lokallaget inn [...]»; «[...] Varaer har tale- og
forslagsrett i møtet [...]», jfr. Forretningsorden av Landsmøtet 2020 § 15 første ledd: «Denne
forretningsorden gjelder for organisasjonens landsmøter og mellom møtene, med mindre Landsmøtet
vedtar å fravike forretningsorden».
Kontrollkomitéen tolker sin oppgave å innebære å føre kontroll med at Humanistisk Ungdoms organer,
herunder Sentralstyret, følger vedtektene og de vedtak Landsmøtet har fattet, herunder dens egen
forretningsorden. Sentralstyret kan innstille på en ny forretningsorden til Landsmøtet 2021, men det er
Landsmøtet selv som vedtar denne endringen. Landsmøtets arrangør må innrette seg etter den til
enhver tid gjeldende forretningsorden, med mindre annet er bestemt av Landsmøtet eller fremgår av
vedtektene.
Kontrollkomitéen ser ikke at vedtektene eller gjeldende vedtak fattet av Landsmøtet er til hinder for at
varaer kan få utspilt sine rettigheter digitalt. Det er ingen krav om at varaer må være fysisk tilstede ved
Landsmøtet, jfr. Sak 07/20-21 av Kontrollkomitéen.
Vedtak: Sentralstyret kan ikke legge til grunn ved planleggingen og gjennomføringen av Landsmøtet
2021 at varaer ikke kan få møte-, tale-, og forslagsrett før noe annet er vedtatt av Landsmøtet. Det
samme gjelder varas overtagelse av delegatnummer ved frafall av delegat, også etter Landsmøtets start.

