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15. Landsmøte i
Humanistisk Ungdom
22.-24. APRIL 2022 – SCANDIC OSLO AIRPORT HOTEL
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Velkommen til Humanistisk Ungdoms 15.
Landsmøte!
Det er vår og tid for Landsmøte i Humanistisk Ungdom, og etter to år med digitalt Landsmøte
skal vi endelig møtes fysisk. For min del er dette det syvende landsmøte jeg deltar på, og jeg
gleder meg mye til alle debattene vi skal ha i år.

Landsmøtet er HUs øverste demokratiske organ, og det er det beste stedet å påvirke
Humanistisk Ungdom det neste året. For at dette skal bli et godt landsmøte er det viktig at alle
setter seg godt inn i sakspapirene. I år skal vi vedta vår politiske plattform, som er det
dokumentet som sier hva HU mener om ulike saker, det skal velges mange dyktige mennesker
til spennende sentrale verv og det skal bestemmes hva sentralstyret skal gjøre den neste
perioden. Det mye som skjer og ting skjer fort, hvis man ikke har lest sakspapirene på forhånd
er det umulig å henge med.

Det siste året har ikke vært lett for noen ledd i organisasjonen, kontoret at vært mye på
hjemmekontor, møter har blitt holdt digitalt, lokallag har måttet tenke nytt for å få til noe med
de restriksjonene som har vært. Men alle har bidratt til at HU kom seg godt gjennom Covid-19
pandemien. Men nå skal vi endelig ta tilbake HU-følelsen, vi trenger ikke flere liter håndsprit
bare for å spille et brettspill, vi kan klemme, vi kan arrangere ting lokalt og nasjonalt og ikke
minst vi får samlet delegater, sentrale tillitsvalgte og ansatte i et rom for å diskutere, hvert fall
mitt favoritt-tema, HU!
Jeg gleder meg masse til Landsmøtet 2022, vi ses�

Sina Inngjerdingen
Leder i Humanistisk Ungdom
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Dagsorden LM 2022
TID
17.00

Fredag
Oppmøte og innsjekk

19.10
20.10

Formøte
Hilsningstale 1

18.00
19.00
20.25

Middag
Info om helgen
Møtestart
Konstituering

Valg av møteledere og referenter
Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av delegater og varadelegater
Godkjenning av forretningsorden

20.55
21.05
21.15
21.25
21.35
21.45
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Godkjenning av dagsorden
Valg av protokollunderskrivere
Valg av tellekorps
Valg av redaksjonskomiteer for uttalelser, etiske retningslinjer, arbeidsprogram og
plattform
Pause
Plattform - presentasjon av innstilling
Arbeidsprogram - presentasjon av innstilling
Valgkomiteen presenterer sin innstilling
SST presenterer sin innstilling på valgkomité
Møteslutt

TID

Lørdag

08.00
09.00

Frokost
Møtestart

09.00
09.45
10.15
10.30
11.30
12:30
13.00
14.00
14:10
14:50
15.00
16.00
16.20

Årsberetning for 2021
Årsregnskap 2021
Pause
Vedtektsendringer
Etiske retningslinjer – debatt
Plattform – debatt
Lunsj
Hilsningstale 2
Plattform - debatt
Pause
Uttalelser - debatt
Pause
Workshop: Arbeidsprogram

17.05
18.00

Arbeidsprogram - debatt
2-årig sentralstyremedlemmer uten spesifikk rolle

19.00
TID

Landsmøtemiddag
Søndag

18.30
18.30
08.00
09.00
09.00
09.00
09.10
09.30
09.45
10.00

10.30
10.45
11.00
11:10
11.10
11.30
12.30
12.40

16.00
90
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Forslagsfrist plattform, etiske retningslinjer, arbeidsprogram og uttalelser
Møteslutt

Frokost
Møtestart

Frist for å stille til valg
Hilsningstale 3

Kontrollkomiteens beretning
Votering arbeidsprogram
Votering plattform
Pause (Utsjekk)

Votering uttalelser
Votering etiske retningslinjer
Uavsluttede saker
Valg
Valgkomiteens beretning
Lunsj
Valgkomiteens innstilling
Valg av revisor
Valg av leder
Valg av politisk nestleder
Valg av sentralstyremedlemmer
Valg av valgkomité
Valg av kontrollkomité
Møteslutt
Billedtaking
Det nye sentralstyret møtes

91
92
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Sak 1/22 Konstituering
Sak 1/22a Valg av møteleder og referenter
Vedtakssak
Saksbehandler: Sentralstyret v/

Bakgrunn

97
98
99
100
101

Referentene fører protokoll over alle talere, forslag som kommer inn, avstemminger og resultat.
Det føres ikke referat fra debatten i saken.

103
104

Landsmøtet velger Haakon Gunleiksrud og Øistein Sommerfeldt Lysne som ordstyrere.
Landsmøtet velger Kristoffer Stokkeland og Andrine Løvvold Kristoffersen som referenter.

106
107

Vedtakssak
Saksbehandler: Sentralstyret v/

109
110
111

I tråd med vedtektene ble foreløpig innkalling til Landsmøtet gjort kjent for alle medlemmer i
januar. Endelig innkalling med sakspapir og saksliste ble sendt ut til påmeldte delegater og
observatører 30. mars, før fristen på tre uker før Landsmøtet 22.april.

113

Landsmøtet godkjenner innkalling og saksliste.

102
105

Møtelederne har som oppdrag å lede møtet og styre debatten i tråd med forretningsorden,
saksliste og dagsorden som Landsmøtet godkjenner.

Sentralstyrets innstilling

Sak 1/22b Godkjenning av innkalling og saksliste

108

Bakgrunn

112

Sentralstyrets innstilling
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114

Sak 1/22c Godkjenning av delegater og varadelegater

115
116

Vedtakssak
Saksbehandler: Sentralstyret v/

118
119
120
121
122
123
124
125
126

De fleste påmeldte delegatene til Landsmøtet har blitt valgt av sitt lokallag på årsmøtet, har
meldt seg på innen fristen, og kan stille som delegater på Landsmøtet.

117

127

128
129

Bakgrunn

I tråd med vedtektene har direktemedlemmene mulighet til å stille med fem delegater og én
vara. To kandidater stilte innen fristen, og ble ansett som valgt.

18 delegater og 4 varadelegater var påmeldt innen fristen 7. mars. Delegat 10 og 15 var
opprinnelig valgt til varaer, men grunnet avmelding og manglende påmelding ble delegat 10 og
15 delegater.

Sentralstyrets innstilling

Landsmøtet godkjenner ordinært valgte delegater til Landsmøtet.
Delegatnummer
1
2
3
125
4
5
6
7
8
9
126
10
11
12
13
128
14
15
16
17
18

130
131
132
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Representerer
Sentralstyret
Buskerud
Buskerud
Buskerud
Glåmdal
Glåmdal
Hamar og omegn
Haugalandet
Haugalandet
Lille-Telemark
Lille-Telemark
Nord
Stor-Oslo
Trondheim og
omegn
Trondheim og
omegn
Trondheim og
omegn
Vestfold
Vestfold
Østfold
Direktemedlem
Direktemedlem

Navn
Sina Inngjerdingen
Noah Qvan Olafsen
Eirik Opsal
Mal Sandvik Hovik
Cine Fagernæs Tråstadkjølen
Tobias Hulaas Åslie
Sebastian Pettersen
Tilde Hunsbedt
Elina Kristiansen
Ida Hansen
Sanna Lagaard Thorsen
Kaja Pedersen
Oline Martemoen
Bertine Knudsen

Rolle
Delegat
Delegat
Delegat
Vara
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Vara
Delegat
Delegat
Delegat

Marte Moberg Bergundhaugen

Delegat

Brage Bang

Vara

Kristin Krohn Henriksen
Hans Balstad Corneliussen
Jonas Eriksen
Kirsti Karina Dahl Sæternes
Aksel Fossland

Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat

Delegatnummer
101
102
103
104

Representerer
Sentralstyret
Sentralstyret
Sentralstyret
Sentralstyret

Navn
Kristina Williamson
Daniella Ingebretsen Widerøe
Caroline Sofie Frevig
Jens-Fredrik Huser Andersen

Rolle
Observatør
Observatør
Observatør
Observatør

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

Sentralstyret
Sentralstyret
Sentralstyret
Sentralstyret
Kontrollkomite
Kontrollkomite
Kontrollkomite
Valgkomite
Valgkomite
Administrasjon
Administrasjon
Administrasjon
Ordstyrer
Ordstyrer
Referent
Referent
Lillehammer lokallag

Liviu-Andrei Taran
Maja Solerød
Martine Sørensen
Oliver Johan Finden
Henrik Sønstebø
Adrian Wold Hansen
Bendik Årdal
Alexandra Martha Lothe Raven
Mona Tollefsen Berg
Regine Blix
Hans Christian Andersen-Knudsen
Sindre Blicher Larsen
Haakon Gunleiksrud
Øistein Sommerfeldt Lysne
Andrine Løvvold Kristoffersen
Kristoffer Stokkeland
Noah Lund
Tuva Nordøy
Iver Daaland Åse
Kristiane Dyre-Hansen
Amund Bugge

Observatør
Observatør
Observatør
Observatør
Observatør
Observatør
Observatør
Observatør
Observatør
Observatør
Observatør
Observatør
Observatør
Observatør
Observatør
Observatør
Observatør
Observatør
Observatør
Observatør
Observatør

133
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134

Sak 1/22d Godkjenning av forretningsorden

135
136

Vedtakssak
Saksbehandler: Sentralstyret v/

138
139
140
141

Forretningsorden legger føringer for hvordan Landsmøtet skal gjennomføres. Den setter regler
for alle ledd av møtet.
Forretningsorden som vedtas på Landsmøtet i år, vil være veldig forskjellig fra hvordan den har
sett ut de siste årene, ettersom de har vært tilrettelagt for digitalt møte.

143

Endringene som har blitt gjort for forretningsorden til Landsmøtet 2022 er:

149

Sentralstyrets innstilling

151

Vedlegg

137

142
144
145
146
147
148

Bakgrunn

Vurdering
•
•
•
•
•

Legge til paragraf om endring i forretningsorden
Legge til paragraf om kontrollkomité
Legge til paragraf om valgkomité
Legge til paragraf om redaksjonskomité
Legge til paragraf om valg

150

Landsmøtet godkjenner Forretningsorden for Landsmøtet.

152
153

Forretningsorden til Landsmøtet 2022

8

154

Sak 1/22e Godkjenning av dagsorden

155
156

Vedtakssak
Saksbehandler: Sentralstyret v/

158
159
160

Landsmøtet må godkjenne en dagsorden for møtet. Møteledelsen vil styre møtet i henhold til
dagsorden. Sentralstyret har arbeidet fram en innstilling til dagsorden, som kan finnes på side 4
og 5.

162
163

Landsmøtet godkjenner dagsorden for Landsmøtet.

157

Bakgrunn

161

Sentralstyrets innstilling

9

164

165
166

167
168
169
170
171
172
173

174
175

Sak 1/22f Valg av protokollunderskrivere
Vedtakssak
Saksbehandler: Sentralstyret v/

Bakgrunn

Landsmøtets protokoll skal underskrives av minst to personer som kan bekrefte at møtet
foregikk slik det er protokollført.
Det velges egne referenter som fører protokollen.

Sentralstyrets innstilling

Landsmøtet velger Aksel Fossland og Sanna Lagaard Thorsen som protokollunderskrivere.
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176

177
178

179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

191
192
193

Sak 1/22g Valg av tellekorps
Vedtakssak
Saksbehandler: Sentralstyret v/

Bakgrunn

Når Landsmøtet foretar avstemminger eller valg, må stemmene telles. I tråd med
forretningsorden (§ 9), kan det stemmes skriftlig eller ved håndsopprekking. Der det oppfattes
at det er bred enighet i Landsmøtet, kan det også stemmes ved akklamasjon (klapping). Ved
akklamasjon og ved veldig tydelige flertall/mindretall ved håndsopprekking, oppsummerer
møteledelsen resultatet av avstemmingen.

Dersom resultatet ikke er helt tydelig, eller det er skriftlig votering, trenger møteledelsen hjelp
til å telle stemmene. Derfor velges et tellekorps. Det har vært vanlig at tellekorpsets medlemmer
ikke selv har stemmerett, for det kan være vanskelig å både stemme og telle samtidig.

Sentralstyrets innstilling

Amund Bugge (leder), Kristiane Dyre-Hansen og Oliver Johan Vollan Finden velges som
tellekorps.
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194

Sak 1/22h Valg av redaksjonskomiteer

195
196

Vedtakssak
Saksbehandler: Sentralstyret v/

198
199
200

Endrings- og tilleggsforslagene som kommer i løpet av Landsmøtet, kan ordnes
og systematiseres av en komité slik at det er lettere for Landsmøtet å ta stilling til forslagene.
Redaksjonskomiteenes mandat er beskrevet i Forretningsorden for Landsmøtet:

221
222

Sentralstyret anbefaler at Landsmøtet velger 4 redaksjonskomiteer. Hver komité skal fokusere
på henholdsvis Arbeidsprogrammet, politisk plattform, etiske retningslinjer og uttalelser.

197

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
223

Bakgrunn

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.

Sentralstyrets innstilling
•

224
225
226
227
228
229
230
231

•
•
•

12

Som Redaksjonskomité for Arbeidsprogram velges: Oliver Johan Finden (leder), Marte
Moberg Bergundhaugen og Kristi Karina Dahl Sæternes.
Som Redaksjonskomité for Politisk Plattform velges: Martine Sørensen (leder), Bertine
Knudsen og Liviu-Andrei Taran.
Som Redaksjonskomité for Etiske Retningslinjer velges: Maja Solerød (leder), Noah
Qvan Olafsen og Mal Sandvik Hovik.
Som Redaksjonskomité for Uttalelser velges: Kaja Pedersen (leder), Caroline Sofie Frevig
og Jens-Fredrik Huser Andersen.

232

Sak 2/22 Årsberetning

233
234

Vedtakssak
Saksbehandler: Sentralstyret v/

236
237

Årsberetningen er en kort oppsummering av organisasjonen virksomhet i forrige
kalenderår. Den inneholder informasjon om:

235
238
239
240
241

Bakgrunn

•
•

•

hvem som har sittet i sentrale verv
hva organisasjonen har gjort (styremøter, aktiviteter for medlemmer, aksjoner,
deltakelse på andre arrangementer, osv.)
utvikling, lokallag, medlemskap, osv.

242
243
244
245

Årsberetningen avgis og signeres av Sentralstyret, men det er Landsmøtet som
har myndighet til å godkjenne den. Målgruppe for årsberetningen er (utenom
Landsmøtedelegatene) Human-Etisk Forbund, Fordelingsutvalget og andre offentlige organer,
revisor, fremtidige styremedlemmer, osv. Årsberetningen skal derfor være kort.

247
248

Sentralstyret mener at årsberetningen gir et godt innblikk i organisasjonens virksomhet, og at
det er grunnlag for videre drift.

250

Landsmøtet godkjenner Årsberetningen for 2021.

252

Humanistisk Ungdoms Årsberetning 2021

246
249
251

Vurdering

Sentralstyrets innstilling
Vedlegg

13

253

Sak 3/22 Årsregnskap

254
255

Vedtakssak
Saksbehandler: Kontrollkomiteen v/

257
258

Sentralstyret er ansvarlig for regnskapet, mens Kontrollkomiteen fører kontroll og innstiller til
Landsmøtet. Landsmøtet informeres med dette om den økonomiske tilstanden i organisasjonen.

260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273

Kontrollkomiteen har blitt orientert om den økonomiske styringen av organisasjonen og
bakgrunnen for årsresultatet, og fått en gjennomgang av regnskapet av generalsekretæren.
Kontrollkomiteen ser seg fornøyd med årsregnskapet 2021, og mener at Sentralstyret har
forvaltet organisasjonens midler på en god og ansvarlig måte.
På sentralstyremøte 11.-13. mars 2022 skulle Sentralstyret behandle og godkjenne regnskapet
for 2021. Sentralstyret valgte å utsette dette vedtaket grunnet uregelmessigheter i
regnskapsføringen, nærmere bestemt oppføring av midler på feil prosjektkonti.
Kontrollkomiteen anser ikke dette som funksjonelle uregelmessigheter i regnskapsføringen, da
alle organisasjonens midler kan redegjøres for.
I 2021 hadde Humanistisk Ungdom et overskudd på kroner 1 122 899, og organisasjonens
egenkapital er på kroner 4 647 627. Overskuddet er lavere enn i 2020 der det i mindre grad var
mulighet for å gjennomføre arrangementer, men det bemerkes at det også i 2021 har vært
utfordringer knyttet til COVID-19. Det er forventet at overskuddet vil redusere støtten vi får i
tilskudd i 2022.

275

Landsmøtet godkjenner regnskapet for 2021.

277

Humanistisk Ungdoms årsregnskap for 2021

256
259

274
276

Bakgrunn

Vurdering

Kontrollkomiteens innstilling
Vedlegg

14

278

Sak 4/22 Vedtektsendringer

279
280

Vedtakssak
Saksbehandler: Sentralstyret v/

282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297

I § 10 første ledd i Humanistisk Ungdoms vedtekter heter det at:
«Endringer i organisasjonens vedtekter og fellesvedtekter for lokallag kan vedtas på
Landsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.»

281

298
299
300
301

Bakgrunn

I vedtektenes § 5 heter det at:
«Saker og vedtektsendringer som ønskes behandlet skal være Sentralstyret i hende
innen 7.mars.»

Sentralstyret har fremmet 20 vedtektsforslag til Landsmøtet, ingen lokallag har foreslått
endringer i vedtektene. Det kan ikke fremmes nye forslag på landsmøtet, ettersom fristen var 7.
mars. Forslagene som er fremmet kan ikke endres slik at vedtektens betydning blir en annen.
Alle forslag til vedtektene tar utgangspunkt i dagens vedtekter når forskjellen forklares.
Endringer som vedtas vil tre i kraft med en gang og kan få konsekvenser for resten av
Landsmøtet, med mindre noe annet er presisert som en del av forslaget.

Vedlegg

Humanistisk Ungdoms gjeldende vedtekter
1
Forslagsstiller
Gjeldende vedtekt

Forslag

302
303
304

Realitet
Begrunnelse fra
forslagsstiller
Saksbehandlers
innstilling

15

Endring,
formålsparagraf
Sentralstyret
§ 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.
§ 2 Formål
Humanistisk Ungdom setter mennesket i sentrum gjennom inkludering,
fellesskap og refleksjon. Med utgangspunkt i Nordisk Humanistmanifest 2016
skal vi fremme humanistiske verdier, kritisk tenkning og trosfrihet for
ungdommer i samfunnet. Vi skal være en møteplass og en arena av og for
unge humanister i Norge.
Strukturell og innholdsmessig endring av formålsparagrafen
Forslaget er mer oversiktlig, setter det viktigste først og viser bedre hva vi
gjør i organisasjonen.
For

2
Forslagsstiller
Gjeldende vedtekt

Forslag

305

Realitet
Begrunnelse fra
forslagsstiller
Saksbehandlers
innstilling
3
Forslagsstiller
Gjeldende vedtekt

Forslag

Realitet
Begrunnelse fra
forslagsstiller
Saksbehandlers
innstilling
16

Redaksjonell endring
Sentralstyret
§ 1 Navn
Organisasjonen heter Humanistisk Ungdom, som kortform skal HU brukes.
Organisasjonen heter på Nordsamisk: Humanisttalaš Nuorat
Organisasjonen heter på Lulesamisk: Humanistalasj Nuora
Organisasjonen heter på Sørsamisk: Humanisteles Noerh
Organisasjonen heter på Kvensk: Humanistiset Nuoret
Internasjonalt heter organisasjonen Norwegian Humanist Youth, som
kortform skal NHY brukes.
§ 1 Navn
Organisasjonen heter Humanistisk Ungdom, som kortform skal HU brukes.
På nordsamisk heter organisasjonen: Humanisttalaš Nuorat
På lulesamisk heter organisasjonen: Humanistalasj Nuora
På sørsamisk heter organisasjonen: Humanisteles Noerh
På kvensk heter organisasjonen: Humanistiset Nuoret
Internasjonalt heter organisasjonen Norwegian Humanist Youth, som
kortform skal NHY brukes.
Endre fra “organisasjonen heter på XX” til “På XX heter organisasjonen”
Oppbyggingen av paragrafen glir mer på tungen når en leser vedtektene
For
Presisering
Sentralstyret
4.1 Generelt
Man kan være medlem i Humanistisk Ungdom fra man fyller 15 år og ut det
året man fyller 25 år, eller er påmeldt Humanistisk Konfirmasjon.
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 medlemmer av
Human-Etisk Forbund fra de har fylt 15 år. Medlemmer regnes som tellende
når årskontingenten er betalt. Innmelding og utmelding må skje skriftlig.
4.1 Generelt
Man kan være medlem i Humanistisk Ungdom fra man fyller 15 år og ut det
året man fyller 25 år, eller fra det året man er påmeldt humanistisk
konfirmasjon i regi av Human-Etisk Forbund. Medlemmene er normalt
tilsluttet Humanistisk Ungdom gjennom lokallag. Dersom man ikke er bosatt
innenfor et lokallags virkeområde, regnes man som direktemedlem.
Medlemmer av Humanistisk Ungdom er medlemmer av Human-Etisk Forbund
fra de har fylt 15 år. Medlemmer regnes som tellende når årskontingenten er
betalt. Innmelding og utmelding må skje skriftlig.
Å spesifisere at det er humanistisk konfirmasjon i regi av Human-Etisk
Forbund. Og grammatisk endring.
Spesifisere at dette gjelder kun konfirmanter i Human-Etisk Forbund, og
ingen andre organisasjoner som bruker navet Humanistisk Konfirmasjon.
For
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Forslagsstiller
Gjeldende vedtekt

Forslag
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Redaksjonell endring
Sentralstyret
4.2 Ordinært medlemskap
Man er ordinært medlem til og med det året man fyller 25 år. Såframt
man har betalt medlemskontingenten for gjeldende kontingentperiode.
Kontingentperioden løper fra 1. januar til 31. desember hvert år. 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.
4.2 Ordinært medlemskap
Man er ordinært medlem til og med det året man fyller 25 år, såfremt
man har betalt medlemskontingenten for gjeldende kontingentperiode.
Kontingentperioden løper fra 1. januar til 31. desember hvert år. 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.
Endre fra “...25 år. Såframt...” til “...25 år, såfremt...”
Rett punktsetting og stavemåte
For

5
Forslagsstiller
Gjeldende vedtekt

Forslag
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Begrunnelse fra
forslagsstiller
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Saksbehandlers
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Redaksjonelle
endringer
Sentralstyret
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 likevel stille til lokale verv
og bli valgt til landsmøtedelegat.
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 landsmøtedelegater 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 som
støttemedlemmer. Støttemedlemmer som har betalt kontingenten
nåværende eller foregående år har stemmerett på studentlagets
årsmøte. I studentlag kan støttemedlemmer likevel stille til lokale verv
og bli valgt til landsmøtedelegat.
Oppklaring av uttrykk
Første endring er for å spesifisere at det gjelder delegat til landsmøtet og
følge resten av dokumentets ordlyd rundt denne termen.
Andre endring er en redaksjonell endring som er mer grammatisk korrekt.
For

6
Forslagsstiller
Gjeldende vedtekt

Forslag
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Forslagsstiller
Gjeldende vedtekt

Forslag
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Redaksjonell endring
Sentralstyret
5.1 Generelt
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.
Saker og vedtektsendringer som ønskes behandlet skal være Sentralstyret i
hende innen 7.mars.
5.1 Generelt
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.
Saker og vedtektsendringer som ønskes behandlet skal være Sentralstyret i
hende innen 7.mars.
Endring av font
Fonten endres til samme som i resten av dokumentet.
For
Redaksjonell endring
Sentralstyret
§5.2 Delegater
...
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.
§5.2 Delegater
...
Hvert lokallag får alle utgifter i forbindelse med Landsmøtet dekket for
delegaten(e) og én 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.
Endring fra “en” til “én”
Mer grammatisk korrekt
For

314

8
Forslagsstiller
Gjeldende vedtekt

Endring, saker landsmøte skal behandle og redaksjonell
Sentralstyret
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
I partallsår skal landsmøte behandle:
Humanistisk Ungdoms politiske plattform og etiske retningslinjer

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 Landsmøtet behandle:
Humanistisk Ungdoms medlemskontingent og etiske retningslinjer
I partallsår skal Landsmøtet behandle:
Humanistisk Ungdoms politiske plattform

Realitet
Begrunnelse fra
forslagsstiller

315

Saksbehandlers
innstilling

316

20

Flytte etiske retningslinjer fra partallsår til oddetallsår, og endring fra
“landsmøtet/landsmøte” til ”Landsmøtet”
For å gjøre tyngden på landsmøtet likt hvert år, foreslås det å flytte etiske
retningslinjer. Gir stor forbokstav og bestemt form slik som i resten av
dokumentet, og er mer grammatisk korrekt
For
Trer i kraft
landsmøte 2023

9
Forslagsstiller
Gjeldende vedtekt

Forslag
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Saksbehandlers
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Tillegg
Sentralstyret
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.
5.4 Ekstraordinært landsmøte
Ekstraordinært landsmøte holdes når Sentralstyret eller minst halvparten av
lokallagene krever det. Bare saker som gjorde ekstraordinært landsmøte
nødvendig behandles. Ekstraordinært landsmøte bør helst holdes innen tre
måneder fra det ble krevd, med forbehold om kapasiteten til kontoret.
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.
Legger til en anbefaling om frist på å holde ekstraordinært landsmøte.
Dersom ekstraordinært landsmøte blir påkrevd er det ingen frist for når det
skal holdes. Dette forslaget legger til en anbefaling om at det holdes innen tre
måneder.
For

10
Forslagsstiller
Gjeldende vedtekt

Forslag
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Redaksjonelt
Sentralstyret
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.
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 som ved ordinært landsmøte.
Påmeldingsfrist til ekstraordinært landsmøte er senest 2 uker før møtets
start.
Grammatisk endring
Presisering og grammatikk
For

11
Forslagsstiller
Gjeldende vedtekt

Forslag

321
322

Realitet
Begrunnelse fra
forslagsstiller
Saksbehandlers
innstilling

23

Endringsforslag
Sentralstyret
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.
5.4 Ekstraordinært landsmøte
Ekstraordinært landsmøte holdes når Sentralstyret eller minst halvparten av
lokallagene krever det. Bare saker som gjorde ekstraordinært landsmøte
nødvendig behandles. Første innkalling til ekstraordinært landsmøte sendes
ut senest 5 uker før møtet og endelig innkalling sendes ut senest 2 uker før
møtet. 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.
Endring i setningen om innkallingsfrister
Forslaget spesifiserer at det er fem og to uker før møtet det er snakk om.
For

12
Forslagsstiller
Gjeldende vedtekt

Endringsforslag
Sentralstyret
§ 6 Sentralstyret
6.1 Sammensetning
Sentralstyret består av leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder og
åtte medlemmer. Leder velges hvert år; politisk- og organisatorisk- nestleder
velges i henholdsvis partalls- og oddetallsår. Det skal avholdes direktevalg på
leder, politisk nestleder og organisatorisk nestleder.
Sentralstyremedlemmer velges for to år, fire velges hvert
år. Hvilke verv/ansvarsområder som er på valg hvilke år er spesifisert i
§6.1.1
Fram til landsmøtet 2022 er fire av sentralstyremedlemmene valgt for 1 år.

Forslag

§ 6 Sentralstyret
6.1 Sammensetning
Sentralstyret består av leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder og
åtte medlemmer. Leder velges hvert år; politisk og organisatorisk nestleder
velges i henholdsvis partalls- og oddetallsår. Det skal avholdes direktevalg på
leder, politisk nestleder og organisatorisk nestleder.
Sentralstyremedlemmer velges for to år, fire velges hvert
år. Hvilke verv/ansvarsområder som er på valg hvilke år er spesifisert i
§6.1.1
Fram til landsmøtet 2022 er fire av sentralstyremedlemmene valgt for 1 år.

Realitet
Begrunnelse fra
forslagsstiller
Saksbehandlers
innstilling
323
324

24

Fjerne bindestreken i “politisk- og organisatorisk- nestleder"
Bindestrekene i denne setningen er unødvendig grunnet ingen av vervene er
et ord
For

325

13
Forslagsstiller
Gjeldende vedtekt

Redaksjonell endring
Sentralstyret
§ 6 Sentralstyret
6.1 Sammensetning
Sentralstyret består av leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder og
åtte medlemmer. Leder velges hvert år; politisk- og organisatorisk- nestleder
velges i henholdsvis partalls- og oddetallsår. Det skal avholdes direktevalg på
leder, politisk nestleder og organisatorisk nestleder.
Sentralstyremedlemmer velges for to år, fire velges hvert
år. Hvilke verv/ansvarsområder som er på valg hvilke år er spesifisert i
§6.1.1
Fram til landsmøtet 2022 er fire av sentralstyremedlemmene valgt for 1 år.

Forslag

§ 6 Sentralstyret
6.1 Sammensetning
Sentralstyret består av leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder og
åtte medlemmer. Leder velges hvert år; politisk- og organisatorisk- nestleder
velges i henholdsvis partalls- og oddetallsår. Det skal avholdes direktevalg på
leder, politisk nestleder og organisatorisk nestleder.
Sentralstyremedlemmer velges for to år, hvor fire er på valg hvert
år. Hvilke verv/ansvarsområder som er på valg hvilke år er spesifisert i
§6.1.1
Fram til landsmøtet 2022 er fire av sentralstyremedlemmene valgt for 1 år.

Realitet
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Endring fra “Sentralstyremedlemmer velges for to år, fire velges hvert år.” til
“Sentralstyremedlemmer velges for to år, hvor fire velges hvert år”
Legger til ordet “hvor” for å gjøre det mer forståelig
For

14
Forslagsstiller
Gjeldende vedtekt

Strykeforslag
Sentralstyret
§ 6 Sentralstyret
6.1 Sammensetning
Sentralstyret består av leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder og
åtte medlemmer. Leder velges hvert år; politisk- og organisatorisk- nestleder
velges i henholdsvis partalls- og oddetallsår. Det skal avholdes direktevalg på
leder, politisk nestleder og organisatorisk nestleder.
Sentralstyremedlemmer velges for to år, fire velges hvert
år. Hvilke verv/ansvarsområder som er på valg hvilke år er spesifisert i
§6.1.1
Fram til landsmøtet 2022 er fire av sentralstyremedlemmene valgt for 1 år.

Forslag

§ 6 Sentralstyret
6.1 Sammensetning
Sentralstyret består av leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder og
åtte medlemmer. Leder velges hvert år; politisk- og organisatorisk- nestleder
velges i henholdsvis partalls- og oddetallsår. Det skal avholdes direktevalg på
leder, politisk nestleder og organisatorisk nestleder.
Sentralstyremedlemmer velges for to år, fire velges hvert
år. Hvilke verv/ansvarsområder som er på valg hvilke år er spesifisert i
§6.1.1
Fram til landsmøtet 2022 er fire av sentralstyremedlemmene valgt for 1 år.
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Fjerne “fram til landsmøtet 2022 er fire av sentralstyremedlemmene valgt for
1 år”
Er ikke lenger relevant etter landsmøte 2022
For
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Forslagsstiller
Gjeldende vedtekt

Redaksjonell endring
Sentralstyret
§ 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)
Sentralstyret kan supplere nye sentralstyremedlemmer for å fylle plassen til
styremedlemmer som har trukket seg. Alle supplerte medlemmer må
godkjennes av kontrollkomiteen før de kan tre inn i vervet og sitter frem til
førstkommende landsmøte.
Denne rolleinndelingen gjelder fra og med Landsmøtet 2022

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)

27

• Medlemmer og rekruttering (Velges for 2 år i oddetallsår)
Sentralstyret kan supplere nye sentralstyremedlemmer for å fylle plassen til
styremedlemmer som har trukket seg. Alle supplerte medlemmer må
godkjennes av kontrollkomiteen før de kan tre inn i vervet og sitter frem til
førstkommende landsmøte.
Denne rolleinndelingen gjelder fra og med Landsmøtet 2022.
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Legge til punktum på slutten
Det mangler ett punktum
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Forslagsstiller
Gjeldende vedtekt

Redaksjonell endring
Sentralstyret
§ 7 Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen består av tre medlemmer og leder. Leder og et
medlem velges ved særskilt valg hvert år. To medlemmer velges for to år, den
ene velges i partalls-år, den andre i oddetalls-år. Medlemmer og
støttemedlemmer av Humanistisk Ungdom er valgbare til Kontrollkomiteen.

For

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.
Forslag

Kontrollkomiteen innstiller på statsautorisert revisor ved hvert Landsmøte.
§ 7 Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen består av tre medlemmer og leder. Leder og et
medlem velges ved særskilt valg hvert år. To medlemmer velges for to år, den
ene velges i partallsår, den andre i oddetallsår. 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.
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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.
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Realitet
Begrunnelse fra
forslagsstiller
Saksbehandlers
innstilling
17
Forslagsstiller
Gjeldende vedtekt

Kontrollkomiteen innstiller på statsautorisert revisor ved hvert Landsmøte.
Fjerne bindestreken i “partalls-år” og “oddetalls-år”
Unødvendig bindestrek
For
Redaksjonell endring
Sentralstyret
§ 8 Valgkomiteen
Valgkomitéen består av tre medlemmer og leder. Leder velges ved særskilt
valg hvert år. To medlemmer velges for to år, den ene velges i partalls-år, den
andre i oddetalls-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
Valgkomiteen består av tre medlemmer og leder. Leder velges ved særskilt
valg hvert år. To medlemmer velges for to år, den ene velges i partalls-år, den
andre i oddetalls-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.
Valgkomiteen 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
Begrunnelse fra
forslagsstiller
Saksbehandlers
innstilling
29

Endre fra “Valgkomitéen” til “valgkomiteen”
Bruker samme skrivemåte som resten av dokumentet.
For
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18
Forslagsstiller
Gjeldende vedtekt

Redaksjonell endring
Sentralstyret
§ 8 Valgkomiteen
Valgkomitéen består av tre medlemmer og leder. Leder velges ved særskilt
valg hvert år. To medlemmer velges for to år, den ene velges i partalls-år, den
andre i oddetalls-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 medlemmer velges for to år, den ene velges i partallsår, den
andre i oddetallsår. 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.
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Realitet
Begrunnelse fra
forslagsstiller
Saksbehandlers
innstilling

Fjerne bindestrek i “partalls-år” og “oddetallsår”
Unødvendig bindestrek

19
Forslagsstiller
Gjeldende vedtekt

Redaksjonell endring
Sentralstyret
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.

For

Lokallaget må velge et navn med reell lokal geografisk forankring til
lokallagets virkeområde.
Et lokallag er et organisasjonsledd som skal være en lokal møteplass med
aktivitet innenfor virkeområdet.
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Forslag

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.
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.
Lokallaget må velge et navn med reell lokal geografisk forankring til
lokallagets virkeområde.
Et lokallag er et organisasjonsledd som skal være en lokal møteplass med
aktivitet innenfor virkeområdet.
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Realitet
Begrunnelse fra
forslagsstiller
Saksbehandlers
innstilling
20
Forslagsstiller
Gjeldende vedtekt

Forslag

Realitet
Begrunnelse fra
forslagsstiller
Saksbehandlers
innstilling
335

31

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.
Fjerne mellomrommet i “og/ eller”
Unødvendig mellomrom
For
Redaksjonell endring
Sentralstyret
§ 7 Årsmøtet
…
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.
§ 7 Årsmøtet
…
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller når minst 1/3 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.
Endre fra “En trededel” til “1/3”
For å følge resten av dokumentets oppbygging
For
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Sak 5/22 Etiske retningslinjer

337
338

Vedtakssak
Saksbehandler: Sentralstyret v/

340
341
342
343
344
345
346
347

Etiske retningslinjer sier hvilken etisk standard som Humanistisk Ungdom vil ha, og hvilke
handlinger som ikke aksepteres. Det står beskrevet hvordan vi om organisasjon og enkelt
mennesker skal oppføre oss. Disse retningslinjene vil også gjøre det lettere å behandle etiske
dilemma, og ta avgjørelser for hvilken form for straff som passer seg for ulike handlinger. Etiske
retningslinjer gjør Humanistisk Ungdom til en mer etisk bevist organisasjon, og det er lettere for
medlemmer og tillitsvalgte å se hva som er forventet av dem.

339

348

349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381

Bakgrunn

De etiske retningslinjene er delt inn i 9 kapitler, hvor hvert kapittel dekker hvert sitt område.

Vurdering

Kapittel 1: Formål og prinsipper
Dette kapittelet beskriver formålet med de etiske retningslinje og prinsipper vi ønsker i
Humanistisk Ungdom.

Kapittel 2: Reaksjoner på brudd på etiske retningslinjer
Disse reaksjonene gjør at alle som utfører samme handling får samme sanksjon, uansett når det
blir gjort. Det er beskrevet hvem som har ansvar for å håndtere varsler på brudd.
Kapittel 3: Grunnleggende forventninger
De grunnleggende forventningene er hva Humanistisk Ungdom forventer av sine medlemmer.
Det er sentralt sin oppgave å sørge for at disse forventningene er åpent og tilgjengelig for
medlemmene.

Kapittel 4: Diskriminering og seksuell trakassering
I Humanistisk Ungdom jobber vi for at våre arrangementer og møteplasser skal være
imøtekommende og tryggere. En måte å gjøre dette enda tydeligere er å ha et klart punkt på at
vi har nulltoleranse for diskriminering og trakassering i alle ledd av Humanistisk Ungdom.

Kapittel 5: Rusmidler
I vedtektene står det klart at aktiviteter som ikke er tydelig innrettet kun mot medlemmer over
18 år skal være alkoholfri. Dette kapittelet tydeliggjør det og at det er nulltoleranse for illegale
rusmidler. For at Humanistisk Ungdom skal være en trygg organisasjon, og sette en standard for
HEF, foreslås det at sentralt tillitsvalgte og ansatte i Humanistisk Ungdom ikke skal drikke
alkohol i situasjoner der mindreårige medlemmer er til stede.
Kapittel 6: Rolleforståelse
Med roller og titler følger makt, og det er viktig at sentralstyret, våre tillitsvalgte og frivillige er
klar over dette og ikke misbruker sin posisjon. Når man tar på seg et ansvar er det viktig at man
er klar over hva som forventes og sørger for at man følger disse.

Kapittel 7: Taushetsplikt og politiattest
Som sentralt tillitsvalgt eller ansatt i Humanistisk Ungdom får man vite en god del ting som ikke
kan deles videre. For å ivareta medlemmers personvern krever vi at alle sentrale tillitsvalgte og
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382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396

ansatte skriver under på en taushetserklæring. Siden vi har medlemmer under 18år er det viktig
at ansatte og sentrale tillitsvalgte over 15år viser politiattest for å sikre at de er egnet til å jobbe
med barn og unge.

Kapittel 8: Habilitetsspørsmål
Under sentralstyremøter, og lokale styremøter, kan man møtesaker som man selv er innblandet
i eller kan komme deg til gode. Derfor er det viktig at vi har klare krav til disse situasjonene,
med da at den inhabile mister sin tale-, forslags, og stemmerett og forlater møterommet.

Kapittel 9: Åpenhet
Humanistisk Ungdom er en åpen organisasjon, hvor vi legger protokoller, referater og vedtak
tilgjengelig for alle på våre nettsider. Dette har vært en praksis vi har gjort siden oppstarten, så
grunnen for at dette er med i de etiske retningslinje er for å ha det skriftlig så dette videreføres i
framtiden.

Sentralstyrets innstilling

397

Landsmøtet vedtar etiske retningslinjer

399

Innstilling til etiske retningslinjer

398

Vedlegg
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400

Sak 6/22 Politisk plattform

401
402

Vedtakssak
Saksbehandler: Sentralstyret v/

404
405
406

Humanistisk Ungdoms politiske plattform er dokumentet som tar for seg det politiske ståstedet
til organisasjonen. Ettersom det er partallsår skal plattformen revideres og stemmes over av
Landsmøtet.
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Årets revidering av politisk plattformen har hatt fokus på modernisering, struktur og
lettleselighet.

403

Bakgrunn

407

Vurdering

412
413
414
415
416
417
418
419
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422

De største endringene ved politisk plattform i år:
•

•
•
•
•

Det foreslås å endre dokumentnavnet fra Politisk Plattform til Plattform, ettersom vi ikke
trenger å skille mellom to dokumenter etter inkluderingen av skoleplattformen i fjor.
Innledningen, som tidligere har vært «Del 1 – Organisasjonen» er endret til «Om
Plattformen» som gir en liten introduksjon til dokumentet.
Nummerering av deler, kapitler og paragrafer er endret slik at det er lettere å finne
frem.
Det har blitt lagt til et nytt kapittel «Utfyllende meninger».
I tillegg er innledningskapitlene til de fleste kapitlene endret, slik at meningen blir
klarere og det er mer lettlest.

I motsetning til i fjor velger Sentralstyret å ikke innstille på Hjertesaker, som er det vi som
organisasjon skal ha som viktigst politikk, men oppfordrer Landsmøtet til å gjøre dette.

423

Sentralstyrets innstilling

426

Vedlegg

424
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Sentralstyret innstiller på at Landsmøtet vedtar Plattform 2022-2024 med de endringene som er
gjort.
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Innstilling til plattform 2022-2024

34

428

Sak 7/22 Uttalelser

429
430

Vedtakssak
Saksbehandler: Sentralstyret v/

432
433
434
435
436

Uttalelser gir Landsmøtet mulighet til å ha en mening om et spesifikt tema. Det kan være
relevant politikk, saker relevant til Humanistisk Ungdom, eller annen politikk som ikke
nødvendigvis står i den politiske plattformen. Uttalelser er standpunkter organisasjonen tar
som helhet, og bør derfor ha en viss tilknytning til det politiske landskapet vi forvalter oss i og
kan ikke stride med allerede vedtatt politikk.
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Sentralstyret har valgt å innstille på tre uttalelser til årets landsmøte.
Den første handler om pornokultur og de skadelige aspektene av dårlig seksualundervisning fra
ung alder. Skadelig pornokultur er noe som normaliseres i samfunnet, spesielt med tilgang til
teknologi fra tidlig alder. Dette fører til et dårlig forhold til sex, og kan føre til voldelige og
skadelige tendenser uten samtykke eller kunnskap, noe som er farlig i møte med seksuelle
partnere. Det er også en kilde til avhengighet, og er en uetisk bransje. For individer kan dette
skape et dårlig forhold til kropp, både egen og andre sin, og har mulighet til å utvikle seg til
psykiske problemer som spiseforstyrrelser eller kroppsdysmorfiske forstyrrelser.
Den andre handler om minoritetsrettigheter og hvordan samenes nasjonaldag bør likestilles
med 17.mai. Norge må legge bedre til rette for at den samiske befolkningen føler seg inkludert.
Kun nå i fjor ble det vedtatt at samenes nasjonaldag skal være undervisningsfri dag på UiT, noe
som burde bli innført i resten av landet. Dette er kun et av flere eksempler som kan gjøres for at
den mangfoldige befolkningen vi har skal kunne føle seg mer inkludert i samfunnet de lever i.
Den tredje handler om kvinnehelse og hvordan diagnostisering og behandling av kvinner ikke
står likt med menn. Kvinnehelse er et stort felt som mangler forskning og informasjon, og med
en slik mangel på kompetanse er det flere kvinner som går gjennom store deler av livet uten få
nødvendig behandling eller diagnosering. Veldig sentralt står endometriose, noe som har fått
stor plass i media etter at Frankrike vedtok å sette dette i forskningens søkelys for å finne bedre
og mer effektive metoder for å utrede for sykdommen. Store deler av all diagnosering og
medisinering er også formulert rundt mannlige symptomer, noe som har ført til at det er
vanskeligere å diagnosere kvinner, da spesielt rundt diagnoser som ADHD og autisme, noe som
er viktige ting å få skikkelig utredning for.
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Sentralstyret innstiller på at Landsmøtet vedtar de vedlagte uttalelsene.
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Uttalelse om pornokultur
Uttalelse om samenes nasjonaldag
Uttalelse om kvinnehelse

431

437

460
462

Bakgrunn

Vurdering

Sentralstyrets Innstilling
Vedlegg

35

466

Sak 8/22 Arbeidsprogram

467
468

Vedtakssak
Saksbehandler: Sentralstyret v/
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Arbeidsprogrammet er Landsmøtets årlige bestilling til sentralstyret. Dokumentet er bestående
av Humanistisk Ungdoms satsninger, og beskriver hva som er viktig aktivitet i det kommende
året. Ikke alt som HU gjør står i arbeidsprogrammet, men alt som står i arbeidsprogrammet er
noe HU skal gjøre. Dette programmet er medlemmenes beste måte å styre hva slags
organisasjon HU er, og ikke minst hvilket tilbud HU skal kunne gi medlemmene sine.
Arbeidsprogrammet er delt inn i 5 kapitler, som hver dekker relativt store satsningsområder.
Hvert kapittel inneholder overordnede målsetninger, og noen spesielt viktige tiltak for å nå
disse.
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Kapittel 1: Medlemmer og rekruttering
Medlemmene er vår viktigste ressurs, og for at HU skal bli en best mulig organisasjon er det
viktig at vi rekrutterer flere. Dette kapittelet fokuserer på hvordan vi kan bli en større, og bedre,
organisasjon. Målet på 1000 betalende medlemmer er i år foreslått ikke videreført. Det er satt
ned til 800 betalende medlemmer siden det de siste årene ikke har blitt rekruttert tilstrekkelig
nye medlemmer for å nå det målet, det har derimot vært en synkende trend med antall
betalende medlemmer, mye på grunn av korona og få nye i organisasjonen. Derfor vil fokuset
heller ligge på et lavere antall, men over grensen for å oppnå støtte. Antall nye medlemmer i
løpet av 2022 er også redusert. For å synliggjøre oss selv for flest mulig konfirmanter er det
også lagt til at vi skal sikre mulighet for innmelding i Humanistisk Ungdom på «Min
Konfirmasjonsside». Det er også foreslått å fjerne punktet om digitale medlemstilbud i
arbeidsprogrammet.

469

478

Bakgrunn

Vurdering

Kapittel 2: Nasjonale arrangementer
De nasjonale arrangementene er noe av det viktigste HU sentralt gjør, og en kjempeviktig arena
for våre medlemmer. Her fokuseres det på at våre nasjonale arrangementer skal være, og
oppleves som, trygge og inkluderende og da spesielt for nye medlemmer. Det er fordi dette kan
være deres første møte med vår organisasjon. I år har vi foreslått å legge til et punkt her som
oppfordrer til større fokus på det sosiale samholdet under arrangementene. Det er også
foreslått inkludert at på de nasjonale arrangementene skal det være Trygg!-ambassadører til
stede for å sikre en trygg opplevelse gjennom informasjonsspredning og synliggjøring av etiske
retningslinjer og våre holdninger.

Kapittel 3: Lokallag og frivillige
Lokallagene står for all aktivitet og engasjement mellom de nasjonale arrangementene. Dette
kapittelet fokuserer på å gjøre det mer meningsfullt og enklere å være tillitsvalgt i HU lokallag.
Nytt i år er at vi foreslår å ha flere nasjonale skoleringsseminarer. Fra tidligere har vi hatt ett
åpent for alle tillitsvalgte i lokallagsstyrene, det nye er å ha et kompetansebyggende kurs særlig
rettet mot lokallagslederne og dialog og samarbeid dem imellom. For at det skal være enklere å
være tillitsvalgt i Humanistisk Ungdom er det også viktig med god kommunikasjon. Derfor er
det foreslått at vi skal sikre god informasjonsflyt i alle ledd i organisasjonen.
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Kapittel 4: Politisk arbeid og kommunikasjon
HUs politikk står skrevet i plattformen, men hvordan vi skal fremme den politikken blir
beskrevet i arbeidsprogrammet. For å spre våre meninger til flest mulig er det viktig å bruke
både sosiale og tradisjonelle medier. I dette kapitlet er det ønsket å endre kulepunkt to til at vi
skal ha kontakt med aktuelle folkevalgte og arbeide målrettet for gjennomslag. Det er også
foreslått å endre punkt fire og fem i det samme avsnittet til å inkludere at vi skal stå ansvarlige
for å debattere og fremme politikken vår i tradisjonelle medier og stå i opposisjon til politikk i
strid med humanistiske verdier, i motsetning til kristenkonservativ politikk som det opprinnelig
står. Det fordi vi føler at det førstnevnte er mer dekkende og også inkluderer annen politikk som
strider mot mennesket.
Det er nytt at vi ønsker å øke antall politiske kampanjer fra én til to. Sentralstyret har i år også
valgt å ta ut «Følgende felter skal prioriteres» i HUs politiske arbeid fra innstilligen grunnet en
workshop vi legger opp til på landsmøtet, hvor delegatene skal finne de tre viktigste feltene som
Landsmøtet mener vi skal vie et større fokus til den kommende perioden.
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Landsmøtet vedtar Arbeidsprogram 2022/2023
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Innstilling til arbeidsprogram 2022/2023
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Kapittel 5: Internasjonalt arbeid
Det meste HU gjør er innenfor Norges grenser, men til tider samarbeider vi med unge
humanister fra andre steder i verden. Dette skjer primært gjennom paraplyorganisasjonen vår
Young Humanist International (YHI), hvor vi også pleier å sende delegater fra HU til
internasjonale konferanser. Nytt i år foreslås det å endre det første punktet i kapitlet til å
omhandle unge humanister generelt i Norden og legge til et nytt kulepunkt som innebærer at vi
skal være aktive i internasjonale kampanjer i det humanistiske miljøet.

Sentralstyrets innstilling
Vedlegg
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Sak 9/22 2-årige sentralstyremedlemmer uten
spesifikk rolle
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Vedtakssak
Sakfører: Sentralstyret v/
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På fjorårets landsmøte vedtok Landsmøtet en strukturendring i sentralstyret. Denne
strukturendringen innebar at alle sentralstyreverv med unntak av leder skal være 2-årige. I
tillegg til dette skulle sentralstyret også deles inn i ansvarsområder hvor de som stiller til verv i
sentralstyret fra 2022 skal ha et spesifikt ansvarsområde som de også stiller til. I fjor ble ikke
dette tatt stilling til under valgsaken om de 2-årige vervene.

554
555
556
557
558

Sentralstyret, i samråd med Kontrollkomiteen, har kommet frem til at den beste måten å løse
dette på er at Landsmøtet vedtar om sentralstyremedlemmene får fortsette ut sin periode i de
ansvarsområdene som de nå har hatt det siste året. Det for å sikre kompetanseutvekslingen
gjennom den neste perioden med de nye som velges innenfor de samme ansvarsområdene for
to år.

560
561

Landsmøtet vedtar at Maja Solerød fortsetter innenfor ansvarsområdet “Nasjonale
Arrangementer” og Jens-Fredrik Huser Andersen fortsetter i “Rekruttering og Medlemmer”.

543

553

559

Bakgrunn

Derfor sitter vi i den situasjonen hvor vi har to sentralstyremedlemmer som har rett til å sitte ut
sine landsmøtevalgte perioder, men det er vedtektsstridig om man skulle latt dem fortsette med
sine ansvarsområder eller bytte uten videre, siden det ikke er valgt av Landsmøtet.

Vurdering

Sentralstyrets innstilling

38

562

Sak 10/22 Kontrollkomiteens beretning

563
564

Orienteringssak
Sakfører: Kontrollkomiteen v/

566
567
568
569
570
571
572
573

Arbeidet I Kontollkomiteen er nedfelt i § 7 av Humanistisk Ungdoms vedtekter:

565

574

575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602

Bakgrunn
«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.»

Vurdering

Kontrollkomiteen har i perioden fått innsyn i Sentralstyrets arbeid, både ved å ha observert
møtene, men også ved å ha mottatt sakspapirer og referater til Sentralstyret. Kontrollkomiteen
har således hatt mulighet til å kontrollere at arbeidet til Sentralstyret har skjedd i henhold til
vedtektene og vedtak fra Landsmøtet. Kontrollkomiteen har observert samtlige
sentralstyremøter i perioden, og har i alt fattet seks vedtak fordelt på fire møter, per 22. mars
2022. Kontrollkomiteen har hatt jevnlig kontakt også utenfor møtene.

Kontrollkomiteen har i perioden ikke kontrollert om lokallagenes arbeid har skjedd i tråd med
Fellesvedtekter for lokallag, da dette ikke har vært praktisk mulig.

Kontrollkomiteen bemerker seg at arbeidsprogrammets mål om å ha 1000 betalende ordinære
medlemmer ved utgangen av 2021 ikke er nådd. Ved utgangen av 2021 hadde HU 481 betalende
ordinære medlemmer. Sommerleir var oppført som en målsetning i arbeidsprogrammet for
2021-22. Sentralstyret valgte å avlyse sommerleir, uten alternativt tilbud, av hensyn til
smittevern og andre praktiske hensyn.

Kontrollkomiteen har lagt merke til at Sentralstyret har hatt grundige evalueringer av nasjonale
arrangementer i perioden, og det har kommet frem av evalueringene at kjøkkencrewet ikke har
hatt tilstrekkelige ressurser til å nå arbeidsprogrammets mål om «vegetarmat av god kvalitet til
varme måltider».

Kontrollkomiteen har blitt gjort oppmerksom på at HUs medlemssystem ikke i tilstrekkelig grad
skiller mellom støttemedlemmer og ordinære medlemmer. Dette er ikke i tråd med vedtektenes
bestemmelser om støttemedlemmer og Landsmøtets vedtak om kontingentfastsettelse fra 2021.

I løpet at perioden har Kontrollkomiteen behandlet inkomne saker i tråd med Humanistisk
Ungdoms vedtekter, og levert møtereferater til publisering på nettsiden i henhold til
vedtektene.
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604
605
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621
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626
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Sak 11/22 Valgkomiteens beretning
Orienteringssak
Sakfører: Valgkomitéen v/
Valgkomitéen for Humanistisk Ungdom består av tre medlemmer og en leder. Landsmøte i mai
2021 var som året før digitalt og her ble den nye valgkomitéen sammensatt. Til de ettårige
vervene i ble Håkon Slutås og Sivert Erstad valgt, mens Mona Tollefsen Berg fortsatte i sitt
andre år i det toårige vervet hennes. Alexandra Martha Lothe Raven (Lexi) ble valgt som leder
av valgkomitéen.
Dessverre ble det heller ikke holdt sommerleir i 2021, og vi fikk ikke introdusert oss til nye og
gamle medlemmer. Dette gjorde det vanskeligere å komme i kontakt med mulige kanditater.
Etterhvert som tiltakene løsnet opp i høsten 2021 kunne Humanistisk Ungdom arrangere
fysiske sammenkomster som valgkomitéen deltok på.
Den nye valgkomiteen møttes første gang på sentralstyremøtet, 17.-19. september. Her kartla vi
planen for 2021/2022. Grunnet lange avstander og Covid 19 hold vi kontakt over meldinger og
digitale møter. Under det første styremøtet fikk vi intervjuet samtlige i sentralstyret for å
evaluere mulige kandidater. Dette fortsatte vi med under høstseminaret, 01.10.2021. Her fikk vi
også muligheten til å prate med medlemmene og introdusere oss selv. Mona og Håkon deltok på
styremøtet 04.-07. november.
Smitte-tallene økte frem mot jul og videre ut i vintermånedene, som førte til at ingen i
valgkomiteen kunne delta under vinterseminaret. Vi mistet derfor muligheten til å møte
potensielle kandidater og synliggjøring av valgkomiteen. 09.01.2022 publiserte valgkomiteen
skjema for å stille til valg på HU innsiden. Her fikk vi flere henvendelser fra både nye og gamle
medlemmer. Vår introduksjon til medlemmene under høstseminaret bidro nok med dette. I
mars har vi hatt digitale møter over Zoom for å vurdere kandidatene våre.
Medlemmene i valgkomiteen har hatt utfordringer med motstridende timeplaner, som har gjort
det vanskelig å intervjue alle i sentralstyret og potensielle kandidater. Etter to år med pandemi
har medlemstallet sunket og skapt utfordringer for vårt arbeid. Til tross for dette har både nye
og gamle medlemmer stilt til verv. Vi jobber fortsatt med å innstille til alle vervene og gjør dette
gjennom å kontakte medlemmer som har utpekt seg. På grunn av dårlig tid med sakspapirene
og vanskelige timeplaner har ikke alle kandidatene blitt intervjuet. Dette mener vi ikke har gått
ut over innstillingene våre, da de er nøye valgt ut på bakgrunn av tidligere erfaringer,
bekjentskap og tidligere samtaler. Innstillingen er også basert på publisert skjema og innspill fra
Humanistisk Ungdoms medlemmer. Valgkomiteen har holdt seg nøytral i innstillingen vår, og er
ikke basert på vennskap eller personlig favorisering. Vi oppfordrer dere til å legge
valgkomitéens innstilling til grunn for deres stemme, og at dere har tillit til at de innstilte anses
som de beste kandidatene for Humanistisk Ungdoms sentralledd framover. Vi ønsker dere et
godt valg!

40

641

642
643
644
645

Sak 12/22 Valgkomiteens innstilling
Orienteringssak
Saksbehandler: Valgkomitéen v/

Sakspapiret ettersendes.

41

646

Sak 13/22 Valg

647
648

Vedtakssak
Saksbehandler: Valgkomitéen v/

650
651
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653
654
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Det er Landsmøtets oppgave å velge den sentrale ledelsen i organisasjonen. Valgkomitéens
oppgave er å forberede og innstille (anbefale) til valg på alle verv, utenom ny valgkomité og
revisor. Sistnevnte verv forberedes og innstilles av Sentralstyret og Kontrollkomitéen.

Valgkomitéens innstilling fremmes ved landsmøtets åpning. I dette sakspapiret representeres
kandidater som har meldt seg opp til verv innen fristen, den 29.03.2022. Det er mulig å melde
seg som kandidat til verv frem til fastsatt frist i dagsorden.

670

Godt valg!

672
673

Kandidater som stiller (ettersendes)
Valgkomiteens innstilling (ettersendes)

649

661
662
663
664
665
666
667
668
669
671

Bakgrunn

Følgende verv er på valg, og sakspapirer er vedlagt for alle saker:
Revisor ett år.
Leder ett år.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Politisk nestleder to år.
Sentralstyremedlem to år.
Sentralstyremedlem, ett år
Leder av valgkomiteen ett år.
Medlem av valgkomiteen to år.
Medlem av valgkomiteen ett år
Leder av kontrollkomiteen ett år.
Medlem til kontrollkomiteen to år.
Medlem til kontrollkomiteen ett år.

Vedlegg

42

674

Sak 13/22a Valg av revisor

675
676

Vedtakssak
Saksbehandler: Kontrollkomiteen v/ Bendik.

678
679
680
681
682
683
684

Landsmøtet skal, i henhold til Humanistisk Ungdoms vedtekter § 5.3 første ledd, velge
statsautorisert revisor. Dette for å belyse om regnskap er ført i samsvar med lov og forskrifter,
om det gir et rettvisende bilde av Humanistisk Ungdoms finansielle stilling og er i samsvar med
god regnskapsskikk i Norge. Kontrollkomiteen har i oppgave å innstille en statsautorisert
revisor til Landsmøtet, jfr. Humanistisk Ungdoms vedtekter § 7 sjette ledd.

677

Sammendrag

Kandidater pr. 22.03.2022

Selskap: Juridisk navn: Grant Thornton Revisjon AS
Adresse: Kirkegata 15, 0153 Oslo

Pris:
685

Org nr: 987 632 380

Estimert totalkostnad for HU: 25 000 NOK

Vurdering

686
687
688

Sittende revisor Rita Torsvik skal pensjonere seg, og stiller derfor ikke til gjenvalg som revisor
for Humanistisk Ungdom. Human-Etisk Forbund har innhentet tilbud fra Grant Thornton for
videre revisjon. Kontrollkomiteen har ingen merknader mht. denne revisoren.

690

«Landsmøtet velger Grant Thornton Revisjon AS som revisor.»

689

Kontrollkomiteens innstilling

43

691

Sak 13/22b Valg av leder

692
693

Vedtakssak
Saksbehandler: Valgkomitéen v/

695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714

Humanistisk Ungdoms leder er organisasjonens leder og ansikt utad, samt styreleder for
Sentralstyret. Vervet velges årlig under landsmøtet. Lederen har ansvar for at organisasjonen
går rundt og at landsmøtets vedtak gjennomføres, og har kontorplass i Oslo. Leder har øverste
myndighet i organisasjonen og er den eneste i Sentralstyret som har stemmerett på
Landsmøtet.

716

Valgkomitéen innstiller på Sina Arnesen Inngjerdingen til leder av Humanistisk Ungdom.

694

715

Bakgrunn

Å være leder for Humanistisk Ungdom er et utfordrende verv som krever egenskaper som
målrettethet, tålmodighet, kreativitet, samarbeidsvillighet, og ikke minst et brennende
engasjement for organisasjonens organisering og politikk. Det forventes at du er en trygg
person som Humanistisk Ungdom sine medlemmer har tillit til.

Det er mulig å melde seg som kandidat til vervet frem til saken “valg” åpnes på landsmøtet,
eventuelt ved fastsatt frist i dagsorden.
Følgende verv er på valg:
• Leder for ett år

Kandidater per 29.03.2022:
• Sina Arnesen Inngjerdingen

Valgkomitéens innstilling

44

717

Sak 13/22c Valg av politisk nestleder

718
719

Vedtakssak
Saksbehandler: Valgkomitéen v/

721
722
723
724
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728
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730
731
732
733
734
735
736

Politisk nestleder skal være leders hjelpende hånd i de daglige gjøremålene rundt politisk
arbeid innad i organisasjonen. Politisk nestleder får kontorplass i Oslo. Det forventes at du
arbeider jevnt og trutt med Humanistisk Ungdom, og at du deltar på arrangementer og er en
synlig del av ledelsen i organisasjonen. Nestleder sitter i arbeidsutvalget i sentralstyre og har
ekstra oppgaver tilknyttet ordinære styremedlemmer. Politisk nestleder samarbeider tett med
styremedlemmene som sitter med nasjonale arrangementer og politisk arbeid. Politisk
nestleder skal også fungere som en støtte for leder og organisatorisk nestleder.

738
739

Valgkomitéen innstiller på Kristina Elizabete Timermane Williamson til Politisk nestleder av
Humanistisk Ungdom

720

737

Bakgrunn

Det er mulig å melde seg som kandidat til vervet frem til saken “valg” åpnes på landsmøtet,
eventuelt ved fastsatt frist i dagsorden.
Følgende verv er på valg:
• Politisk nestleder to år

Kandidater per 29.03.2022:
• Kristina Elizabete Timermane Williamson

Valgkomitéens innstilling

45

740
741

Sak 13/22d Valg av medlemmer for sentralstyret for to
år

742
743

Vedtakssak
Saksbehandler: Valgkomitéen v/

745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
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757
758
759
760
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762
763
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765

Å sitte som sentralstyremedlem er en ettårig- eller toårig forpliktelse. Sentralstyret er
Humanistisk Ungdoms øverste ledelse mellom Landsmøtene, og tar en rekke beslutninger som
påvirker medlemmene og framtiden til organisasjonen. Å sitte i sentralstyret gir mulighet til å
ha innflytelse i organisasjonen og innebærer spennende utfordringer og et stort ansvar.
Sentralstyret er nå delt inn i arbeidsgrupper, som lokallag, medlemmer og rekruttering, politisk
arbeid og nasjonale arrangementer. Dette gir en klarere arbeidsfordeling og sikrer engasjement
for sentralstyrets arbeidsfordeling, da de kan velge å stille til det vervet de brenner for.

744

Bakgrunn

Sentralstyrets medlemmer plikter å møte på alle sentralstyremøter og til å delta aktivt i
sentralstyrets arbeid, komitéarbeid og nasjonale arrangementer. Sentralstyret møtes 6-8 ganger
årlig, og bør delta på landsmøtet og andre HU-arrangementer. Noe av det viktigste sentralstyret
gjør er å følge opp lokallagene. Sentralstyrets medlemmer vil ha ansvar for en rekke
organisatoriske og politiske ting som påvirker organisasjonen i stor grad. Noen av disse
oppgavene er eksempelvis å planlegge Humanistisk Ungdoms nasjonale arrangementer, vedta
hva vi skal mene politisk, og forme organisasjonen i en ny retning.
Landsmøtet stemmer over de kandidatene de mener egner seg best for å sitte som toårig
sentralstyremedlemmer.

Det er mulig å melde seg som kandidat til vervet frem til saken “valg” åpnes på landsmøtet,
eventuelt ved fastsatt frist i dagsorden.

46
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767
768
769
770
771
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774

Sak 13/22d-a Lokallag
Følgende verv er på valg:
•

Sentralstyremedlem, lokallag to år

Kandidater per 29.03.2022:
•

Kaja Pedersen

Valgkomitéens innstilling:

Valgkomitéen innstiller på Kaja Pedersen

47

775

776
777
778
779
780
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Sak 13/22d-b Politisk Arbeid
Følgende verv er på valg:
•

Sentralstyremedlem, politisk arbeid to år

Kandidater per 29.03.2022:
•

Kaja Pedersen

Valgkomitéens innstilling:

Valgkomitéen har ingen innstilling per 29.03.2022 for sentralstyremedlem, politisk arbeid to
år.

48

785

786
787
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Sak 13/22d-c Medlemmer og rekruttering
Følgende verv er på valg:
•

Sentralstyremedlem, medlemmer og rekruttering to år

Kandidater per 29.03.2022:
•

Kaja Pedersen

Valgkomitéens innstilling:

Valgkomitéen har ingen innstilling per 29.03.2022 for sentralstyremedlem, medlemmer og
rekruttering to år.

49
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796
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Sak 13/22d-d Nasjonale arrangementer
Følgende verv er på valg:
•

Sentralstyremedlem, nasjonale arrangementer to år

Kandidater per 29.03.2022:
•
•

Tuva Nordøy
Kaja Pedersen

Valgkomitéens innstilling:
Valgkomitéen innstiller på Tuva Nordøy som sentralstyremedlem nasjonale arrangementer to
år.

50

807
808

Sak 13/22e Valg av medlemmer for sentralstyret for
ett år

809
810

Vedtakssak
Saksbehandler: Valgkomitéen v/

812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824

I sak 13/22d presenterte valgkomitéen hva det innebærer å sitte i Humanistisk Ungdoms
sentralstyre.

811

Bakgrunn

Sentralstyrets medlemmer plikter å møte på alle sentralstyremøter og til å delta aktivt i
sentralstyrets arbeid, komitéarbeid og nasjonale arrangementer. Sentralstyret møtes 6-8 ganger
årlig, og bør delta på landsmøtet og andre HU-arrangementer. Noe av det viktigste sentralstyret
gjør er å følge opp lokallagene. Sentralstyrets medlemmer vil ha ansvar for en rekke
organisatoriske og politiske ting som påvirker organisasjonen. Noen av disse oppgavene er
eksempelvis å planlegge Humanistisk Ungdoms nasjonale arrangementer, vedta hva vi skal
mene politisk, og forme organisasjonen i en ny retning.
Det er mulig å melde seg som kandidat til vervet frem til saken “valg” åpnes på landsmøtet,
eventuelt ved fastsatt frist i dagsorden.

51
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826
827
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832
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835

Sak 13/22e-a Lokallag
Følgende verv er på valg:
•

Sentralstyremedlem lokallag 1 år

Kandidater per 29.03.2022:
•
•
•

Kaja Pedersen
Tuva Nordøy
Martine Sørensen

Valgkomitéens innstilling:

Valgkomitéen innstiller på Martine Sørensen til sentralstyremedlem, lokallag ett år.

52
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837
838
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840
841
842
843
844
845
846
847

Sak 13/22e-b Politisk Arbeid
Følgende verv er på valg:
•

Sentralstyremedlem, politisk arbeid ett år

Kandidater per 29.03.2022:
•
•
•

Kirsti Karina Dahl Sæternes
Kaja Pedersen
Martine Sørensen

Valgkomitéens innstilling:

Valgkomitéen innstiller på Kirsti Karina Dahl Sæternes til sentralstyremedlem, politisk arbeid
ett år.

53

848

Sak 13/22f Valg av leder av valgkomiteen

849
850

Vedtakssak
Sakfører: Sentralstyret v/

852
853
854
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866
867

Ifølge vedtektene har Valgkomiteen innstillingsplikt på alle sentrale personvalg unntatt ny
Valgkomité. Komiteens oppgave er å følge Sentralstyrets arbeid gjennom året samt delta på
arrangementer for å kunne finne og vurdere kandidater til neste valg. Komiteen intervjuer
sittende styremedlemmer, kandidater og andre sentrale personer og foreslår nye
representanter til Sentralstyret og Kontrollkomiteen. Valgkomiteen har sin virkeperiode fra
Landsmøte til Landsmøte.

851

868
869

870
871

Bakgrunn

Leder av Valgkomiteen leder arbeidet og komiteen, og er vanligvis saksordfører for saken Valg
på Landsmøtet.
Følgende verv er på valg
Leder av Valgkomiteen for ett år.
Følgende har stilt til valg:
Liviu-Andrei Taran
Caroline Sofie Frevig

Sentralstyrets innstilling

Sentralstyret innstiller på Liviu-Andrei Taran som leder av valgkomiteen for ett år

Vedlegg

Kandidater til valgkomiteen

54

872

Sak 13/22g Valg av medlem av valgkomiteen for to år

873
874

Vedtakssak
Saksbehandler: Sentralstyret v/

876
877
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881
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890

Ifølge vedtektene har Valgkomiteen innstillingsplikt på alle sentrale personvalg, unntatt ny
Valgkomité. Komiteens oppgave er å innstille på et nytt sentralstyre og ny kontrollkomite ved
slutten av perioden. De følger Sentralstyrets arbeid gjennom året, samt deltar på arrangementer
og intervjuer relevante personer for å kunne finne og vurdere kandidater til disse posisjonene.
Valgkomiteen har sin virkeperiode fra Landsmøte til Landsmøte.

892

Sentralstyret innstiller på Marte Amundstad som medlem av valgkomiteen for to år

894

Kandidater til valgkomiteen

875

891
893

Bakgrunn

Et medlem av valgkomiteen jobber gjennom året med valgkomiteleder og resten av komiteen
for å finne og vurdere kandidater til verv på landsmøtet.
Følgende verv er på valg
Medlem av valgkomiteen for to år
Følgende har stilt til valg
Marte Amundstad
Caroline Sofie Frevig

Sentralstyrets innstilling
Vedlegg
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895
896

Sak 13/22h Valg av medlem av valgkomiteen for ett
år

897
898

Vedtakssak
Saksbehandler: Sentralstyret v/

900
901
902
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905
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913
914

Ifølge vedtektene har Valgkomiteen innstillingsplikt på alle sentrale personvalg, unntatt ny
Valgkomité. Komiteens oppgave er å innstille på et nytt sentralstyre og ny kontrollkomite ved
slutten av perioden. De følger Sentralstyrets arbeid gjennom året, samt deltar på arrangementer
og intervjuer relevante personer for å kunne finne og vurdere kandidater til disse posisjonene.
Valgkomiteen har sin virkeperiode fra Landsmøte til Landsmøte.

Et medlem av valgkomiteen jobber gjennom året med valgkomiteleder og resten av komiteen
for å finne og vurdere kandidater til verv på landsmøtet.

916

Sentralstyret innstiller på Noah Qvan Olafsen som medlem av valgkomiteen for ett år

918

Kandidater til valgkomiteen

899

915
917

Bakgrunn

Følgende verv er på valg
Medlem av valgkomiteen for ett år
Følgende har stilt til valg
Noah Qvan Olafsen
Caroline Sofie Frevig

Sentralstyrets innstilling
Vedlegg

56

919

Sak 13/22i Valg av leder i kontrollkomiteen

920
921

Vedtakssak
Saksbehandler: Valgkomiteen v/

923
924
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926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942

Kontrollkomiteen består av en leder, to medlemmer for to år og ett medlem for ett år. Lederen
har flere særskilte oppgaver i tillegg til kontrollkomiteens generelle oppgave. Lederen har det
øverste ansvaret i Kontrollkomiteen. Det er de som skal planlegge komiteens arbeid og legge til
rette for samarbeid. I tillegg har lederen ansvaret for dialogen med Sentralstyret.

944

Valgkomitéen innstiller på Henrik Sønstebø til leder av Kontrollkomitéen.

922

943

Bakgrunn

Kontrollkomitéens generelle oppgave er å gjennomgå organisasjonens regnskap og overse
forvaltningen av organisasjons midler og formål. De skal sørge for at alle organisasjonsledd
handler i tråd med vedtatte vedtekter og retningslinjer, samt å fungere som et rådgivende organ
med definisjonsmakt over vedtekter og vedtatte retningslinjer mellom landsmøtene.
Kontrollkomitéen skal også legge frem en årlig rapport over arbeidet sitt på landsmøtet.
Det er mulig å melde seg som kandidat til vervet frem til saken “valg” åpnes på landsmøtet,
eventuelt ved fastsatt frist i dagsorden.

Følgende verv er på valg:

Leder av Kontrollkomitéen for ett år.

Kandidater per 29.03.2022:
•
•

Henrik Sønstebø
Caroline Sofie Frevig

Valgkomitéens innstilling
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945

Sak 13/22j Valg av kontrollkomitémedlem for to år

946
947

Vedtakssak
Saksbehandler: Valgkomiteen v/ Mona Tollefsen Berg

949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967

Kontrollkomitéen har som oppgave å gå gjennom organisasjonens regnskap og overse
forvaltningen av organisasjons midler og formål. De skal sørge for at alle organisasjonsledd
handler i tråd med vedtatte vedtekter og retningslinjer, samt å fungere som et rådgivende organ
med definisjonsmakt over vedtekter og vedtatte retningslinjer mellom landsmøtene.
Kontrollkomitéen skal også legge frem en årlig rapport over arbeidet sitt på landsmøtet.

969

Valgkomitéen innstiller på Aksel Fossland til kontrollkomitémedlem for to år.

948

968

Bakgrunn

Det skal velges ett medlem av kontrollkomitémedlem for to år.

Det er mulig å melde seg som kandidat til vervet frem til saken “valg” åpnes på landsmøtet,
eventuelt ved fastsatt frist i dagsorden.

Følgende verv er på valg:

Kontrollkomitémedlem for to år

Kandidater per 29.03.2022:
•
•
•
•

Caroline Sofie Frevig
Aksel Fossland
Henrik Sønstebø
Adrian Wold Hansen

Valgkomitéens innstilling
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970

Sak 13/22k Valg av kontrollkomitémedlem for ett år

971
972

Vedtakssak
Saksbehandler: Valgkomiteen v/

974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995

Kontrollkomitéen har som oppgave å gå gjennom organisasjonens regnskap og overse
forvaltningen av organisasjons midler og formål. De skal sørge for at alle organisasjonsledd
handler i tråd med vedtatte vedtekter og retningslinjer, samt å fungere som et rådgivende organ
med definisjonsmakt over vedtekter og vedtatte retningslinjer mellom landsmøtene.
Kontrollkomitéen skal også legge frem en årlig rapport over arbeidet sitt på landsmøtet.

973

996
997

Bakgrunn

Det skal velges ett medlem av kontrollkomitémedlem for ett år.

Det er mulig å melde seg som kandidat til vervet frem til saken “valg” åpnes på landsmøtet,
eventuelt ved fastsatt frist i dagsorden.

Følgende verv er på valg:

Kontrollkomitémedlem for ett år

Kandidater per 29.03.2022:
•
•
•
•
•
•

Caroline Sofie Frevig
Aksel Fossland
Iver Daaland Åse
Henrik Sønstebø
Adrian Wold Hansen
Kristin Krohn Henriksen

Valgkomitéens innstilling

Valgkomitéen innstiller på Kristin Krohn Henriksen til kontrollkomitémedlem for ett år.
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