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Ungdom
12.-14. Desember, 2020
Møtet 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 4 vedtak. Møtet ble holdt som konsekvens
av et oppdrag fra Sentralstyret, der det ble spurt om hvor innskrenkende landsmøtet kan holdes mht
smittevern, ref Covid-19-situasjonen.

Sak 06/20-21: Møterett til landsmøtet for lokallagsvalgte varaer
Kontrollkomitéen tolker vedtektene dithen at varaer for landsmøtedelegater har møterett til
landsmøtet. Ved frafall av delegat, får dennes vara møteplikt til landsmøtet. Dette begrunnes med
vedtektenes § 5.3 første ledd, annet punktum. Begrepet «innkalling» gir den innkalte møterett.
Humanistisk Ungdom forpliktes uansett av vedtektene § 5.2 første ledd, første punktum til å dekke alle
utgifter i forbindelse med Landsmøtet for inntil én vara.

Sak 07/20-21: Allmenn møterett til landsmøtet
Kontrollkomitéen bemerker seg at vedtektene ikke tar konkret stilling til hvorvidt landsmøtet er åpent
eller lukket. Kontrollkomitéen har derfor behandlet spørsmålet om allmenn møterett med
organisasjonens sedvane. Det har vært praksis for organisasjonen å gi åpent innsyn i landsmøtene, både
ved å offentliggjøre møteprotokoller og ved å strømme hele eller deler av møtet på sosiale medier.
Komitéen tolker det derfor dithen at landsmøtet er et åpent møte der alle har møterett. Det
presiseres at begrepet “møterett” ikke setter begrensninger for hvordan noen kan få adgang til møtet,
så lenge møtet kan observeres i sanntid. Eksempler her kan være fysisk adgang eller nettstrømming av
møtet.
Kontrollkomitéen peker også på vedtektene § 9 om eksklusjon. Komiteen anser eksklusjon som nært
beslektet med begrensning av adgang til åpne møter. Sentralstyret og landsmøtet selv kan nekte
enkeltpersoner adgang til hele eller deler av landsmøtet. I vurderingen for å nekte adgang skal
prinsippene om åpenhet, integritet og konfidensialitet ligge til grunn. Det vises spesielt til vedtektene §
9 første ledd, første punktum: «Medlemmer som motarbeider eller bryter med HUs grunndokumenter,
underslår organisasjonen, eller misbruker sin stilling [...]».

Sak 08/20-21: Komitéenes adgang til landsmøtet
Kontrollkomitéen har blitt spurt om Sentralstyret kan begrense komitéenes adgang til landsmøtet.
Kontrollkomitéen bemerker seg at vedtektene ikke krever at komitéene innkalles til landsmøtet.
Kontrollkomitéen tolker det derfor dithen at hverken valgkomitéen eller kontrollkomitéen har større
adgangsrett til landsmøtet enn øvrige medlemmer, og det er derfor opptil sentralstyret eller
landsmøtet selv å innskrenke slik adgang. Kontrollkomitéen ønsker likevel å understreke at hverken
valgkomitéen eller kontrollkomitéen er beslutningsdyktige med færre enn 3 medlemmer tilstede.
Komitéene vil derfor ikke kunne opprettholde sin organisatoriske funksjon dersom dette kravet ikke
er oppnådd. Jfr vedtektene § 7 tredje ledd, første punktum og vedtektene § 8 tredje ledd, første
punktum.

Sak 09/20-21: Presiseringer i vedtektene
Kontrollkomitéen bemerker seg at vedtektene ikke konkret ivaretar spørsmålene om møterett til
landsmøtet. Spesielt utfordrende er det å vurdere hvem som har rett til å møte i eller observere
landsmøtet. Vedtektene tar ingen konkret stilling til hvorvidt møtet er åpent eller lukket; heller ikke til
komitéenes funksjon ved landsmøtet. Kontrollkomitéen ber sentralstyret vurdere hvordan disse
spørsmålene bedre kan ivaretas av vedtektene.

