
Sentralstyrets innstilling til 

Forretningsorden for Humanistisk Ungdoms Landsmøte 
 

Følgende begreper legges til grunn for Forretningsorden: 

 

Representant: 

Delegat: Representant som innehar tale-, forslags- og stemmerett. 

Vara: Representant som innehar tale- og forslagsrett. 

Observatør: En som har møterett, men ikke tale- og forslagsrett. 

 

Simpelt flertall: 

Et forslag får flere stemmer enn andre, men mindre enn halvparten av de avgitte stemmer. 

 

Alminnelig flertall: 

Over halvparten av avgitte stemmer for forslaget, avholdne teller ikke. 

 

Absolutt flertall: 

Over halvparten av alle stemmeberettigede i salen stemmer for forslaget, avholdne teller 
mot. 

 

2/3 flertall: 

2/3 stemmer for, men avholdende stemmer skal ikke telles. Forslaget må ha støtte av over 
halvparten av alle stemmeberettigede i salen. 

 

A. Innledning 

§ 1 Hjemmel 

Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i § 5 i vedtekter for organisasjonen. I 
kollisjonstilfelle viker denne forretningsorden for bestemmelser gitt i nevnte vedtekter. 
Forretningsorden vedtas med absolutt flertall i forsamlingen. 

 

§ 2 Fravikelse 

Landsmøtet kan fravike denne forretningsorden med absolutt flertall. 

B. Landsmøtet 



§ 3 Sammensetning 

Landsmøtets sammensetning og delegatfordeling reguleres av organisasjonens vedtekter.  

Landsmøtet skal godkjenne at valg av delegater er gjort i tråd med vedtektene og kan 
underkjenne et delegatvalg ved simpelt flertall. 

Ved en delegats forfall trer en vara valgt av lokallaget inn. Dersom ingen fra lokallaget kan 
møte, frafaller delegatplassen. Hvert lokallag får alle utgifter i forbindelse med Landsmøtet 
dekket for sine representanter, i henhold til delegatfordeling i vedtektene. 

 

§ 4 Rettigheter og plikter 

Landsmøtet er åpent, med mindre møtet med simpelt flertall velger å lukke møtet. 

Delegater og leder av Sentralstyret har møteplikt med tale-, forslags- og stemmerett. 

Deltagelse i forhandlingene er obligatoriske for delegatene. Dersom en delegat forlater 
salen skal stemmeseddel leveres inn til møteledelsen. Dersom delegaten forlater møtet 
under votering gis ikke stemmeseddelen tilbake før ved åpning av neste sak. Stemmerett kan 
bare overdras til vara dersom delegaten har søkt permisjon fra møtet og Landsmøtet har 
godkjent denne. 

Varaer har tale- og forslagsrett i møtet. Sentralstyret har møteplikt med tale- og forslagsrett. 
Kontrollkomiteen har møteplikt med tale- og forslagsrett. 

Valgkomiteen har møteplikt med tale- og forslagsrett i angjeldende saker. 

Alle medlemmer i organisasjonen har møterett. Observatører kan innvilges talerett i møtet. 
Observatører som forstyrrer møtets gjennomføring, kan vises bort fra møtet. 

Ansatte i organisasjonen har talerett. Politisk nestleder er leders stedfortreder i møtet, ved 
fravær av Politisk nestleder er Organisatorisk nestleder leders stedfortreder. 

Landsmøtet kan ved simpelt flertall tildele talerett til andre tilstedeværende. 

Ordstyrere har talerett generelt, og forslagsrett til dags-, votering- og forretningsorden. 

 

§ 5 Konstituering 

Landsmøtet vedtar sin saksliste i tråd med innkallingen og vedtar en tidsplan for 
gjennomføring av møtet. Det behandles ikke eventueltsaker på Landsmøtet. 

Landsmøtet velger minst to møteledere, to referenter, to protokollunderskrivere og et 
tellekorps etter innstilling fra Sentralstyret. Møteledere og referenter kan ikke være delegater 
ved Landsmøtet. 

 

C. Forhandlingene 

§ 6 Debatt – Taletid 

Saksansvarlig gis tre minutters taletid til innledning. Innlegg til debatten gis to minutters 
taletid, med adgang til to replikker og en svarreplikk på ett minutt hver. Replikker kan kun 



tegnes dersom noe meningsbærende blir nevnt i innlegget, og må omhandle det 
foregående innlegget. Det gis ikke anledning til replikk på replikk (duplikk). 

Innlegg til voteringsorden, forretningsorden, dagsorden (saksliste og tidsplan) og 
saksopplysning gis ett minutts taletid uten adgang til replikk. 

Taletiden kan begrenses ved simpelt flertall i møtet. 

 

§ 7 Debatt – Taleliste 

Møteleder fører taleliste. Møteleder fremmer forslag om når strek skal settes og opplyser om 
dette i god tid. 

Dersom det bes om ordet til voteringsorden, forretningsorden eller dagsorden, skal 
pågående innlegg med meldte replikker fullføres, før ordet umiddelbart gis til den som har 
meldt seg. Eventuelle forslag til forretningsorden tas opp til votering før den ordinære 
debatten fortsetter. Dersom det bes om ordet til saksopplysning skal denne gis ordet 
umiddelbart etter den som har ordet. 

 

§ 8 Debatt – Forslag 

Alle forslag må fremmes fra talerstolen innen strek er satt. Forslag skal framsettes skriftlig, 
leveres og refereres av møtelederbordet innen fastsatte frister i dagsorden. Forslagene skal 
leveres på egne forslagsark, undertegnet av forslagstiller, eller ved bruk av oppgitt skjema. 

Det kan ikke fremmes nye forslag eller endringsforslag til organisasjonens vedtekter i møtet. 
Vedtektsendringsforslag skal være fremmet innen saksfristen til Landsmøtet, og være utsendt 
med sakspapirene til Landsmøtet. Innen saken åpnes på Landsmøtet kan det foreslås 
alternative formuleringer til forslag innkommet innen fristen. Forslag til 
formuleringsendringer kan ikke gjelde andre prinsipper i vedtektene enn det opprinnelige 
forslaget. 

 

§ 9 Votering 

Vedtak fattes med simpelt flertall, med mindre annet framgår av vedtekter for 
organisasjonen eller denne forretningsorden. Delegatene har stemmeplikt i alle saker, men 
kan stemme blankt dersom de ønsker det. 

Votering skjer ved å vise stemmeskilt ved håndsopprekking, eller skriftlig ved simpelt flertall. 

Vedtak fattet av Landsmøtet trer i kraft umiddelbart om ikke annet er spesifisert i vedtaket. 

Ved stemmelikhet gjenåpnes debatten før ny voteringsrunde. Ved gjentatt stemmelikhet i 
andre saker enn valg, gjelder sittende sentralstyreleders dobbeltstemme. 

Under en voteringssekvens er det ikke adgang til å fremsette nye forslag eller holde 
saksinnlegg til debatten. 

Møtelederne foreslår en voteringsorden for de enkelte sakene, som vedtas av 

Landsmøtet med simpelt flertall. En redaksjonskomité kan innstille på voteringsorden. 



Under en voteringssekvens lukkes møtesalen og delegatene kan ikke forlate salen uten å 
miste stemmeretten i den gjeldende sak. Delegater som trer inn i møtesalen under en 
votering har ikke stemmerett i den gjeldende sak. 

 

§ 10 Protokolltilførsler 

En eller flere delegater kan fremme en protokolltilførsel. Denne må varsles under den 
gjeldende sak, og leveres skriftlig til møteledelsen og kunngjøres for Landsmøtet innen 
møtets slutt. 

 

§ 11 Valgkomité 

Valgkomiteen har virketid fra ett Landsmøtes slutt, til neste valgkomité velges året etter. 

Kandidater til valg som er kjent fire uker før Landsmøtet skal presenteres i sakspapirene til 
Landsmøtet. 

Ytterligere bestemmelser for Valgkomiteen er presisert i organisasjonens vedtekter. 

 

§ 12 Kontrollkomiteen 

Kontrollkomiteen skal gi en årlig rapport til Landsmøtet, og skal innstille om godkjenning av 
Humanistisk Ungdoms regnskap. 

Kontrollkomiteen avgir innstilling til valg av revisor. Ytterligere bestemmelser for 
Kontrollkomiteen er presisert i organisasjonens vedtekter. 

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

 

§ 13 Redaksjonskomité 

Dersom Landsmøtet finner det hensiktsmessig kan det velge en eller flere 
redaksjonskomiteer. Kun delegater, varadelegater, Sentralstyret og Kontrollkomiteen kan 
velges til redaksjonskomité på Landsmøtet. 

1. En redaksjonskomité skal bestå av inntil 3 landsmøterepresentanter. 

2. En redaksjonskomité skal samordne innkomne forslag ved å: 

a) Lage hefter med forslagene, nummerert og kategorisert. 

b) Foreslå egne forslag for å bedre språket eller lage kompromisser mellom forslag med 
samme intensjon. 

c) Dele opp forslag der det er naturlig. 

3. Innstillinger: 

a) Komiteen kan innstille på om hvorvidt forslag kan vedtas, avvises, eller ikke 
realitetsbehandles. 



b) Komiteen skal innstille på forslag av redaksjonell art. 

c) Komiteen skal komme med konsekvensforklaring til de forslag hvor dette er nødvendig. 

d) Komiteen skal søke å sikre et strukturert dokument, og skal opplyse landsmøtet om 
motstridende forslag som blir foreslått. 

4. Samarbeid: 

a) Komiteen skal utvikle voteringsorden i samarbeid med møteledere. 

b) Komiteen skal forhøre seg med kontrollkomiteen om et forslag kan realitetsbehandles 
dersom det er tvil. 

c) Komiteen skal hente råd fra utenforstående der dette kan være hensiktsmessig, som 
forslagstiller, og arbeidsutvalget. 

 

§ 14 Valg 

Personer som stiller til valg, må annonsere dette til Valgkomiteen. Personer som ønsker å 
opprettholde sitt kandidatur selv om de ikke blir innstilt av 

Valgkomiteen, må annonsere dette til Valgkomiteen. Ved møtestart fastsettes frist for å 
melde kandidatur. Denne tidsfristen kan ikke være mindre enn en time etter at innstillingen 
blir lagt frem. 

Saken valg følger denne rutinen. Der ikke annet er fastgitt, er taletiden 3 minutter. I valg av 
leder, nestleder og økonomileder er valgtaletiden satt til 5 minutter. 

Når saken valg åpner presenteres innstillingen på sentrale tillitsverv og revisor. 

Hver plass ved særskilt valg tas opp med følgende rutine: 

1. Valgkomiteen eller Sentralstyret presenterer sin innstilling. 

2. Den innstilte holder sin valgtale. 

3. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater. 

Dersom det finnes andre kandidater: 

a. En støttetaler for hver øvrig kandidat holder en redegjørelse for sin kandidat. 

b. Hver kandidat ut over den innstilte holder valgtale. 

c. Det gis anledning til ytterligere 1 støttetale per kandidat. 

Valg i blokk gjennomføres med følgende rutine: 

1. Valgkomiteen eller Sentralstyret presenterer sin innstilling på hver av kandidatene. 

2. De innstilte kandidatene holder sine valgtaler. 

3. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater. 

Dersom det finnes andre kandidater fortsetter man fra steg 3 a som ved særskilt valg. 

4. Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom en delegat krever det, skal det avholdes 
skriftlig valg: 



a. Det deles ut stemmesedler til hver delegat som så fylles ut og samles inn. Opptellingen 
gjøres av tellekorpset. En representant for hver av kandidatene kan overvåke opptellingen. 

b. Dersom det ikke er noe stemmelikhet, utenom forkastede og blanke stemmer, vil de med 
flest stemmer være valgt. 

c. De kandidatene på valg med flest stemmer inntil antall tilgjengelige plasser vil være valgt, 
og de med færrest stemmer vil være ute av valget. Ved første avgjørende stemmelikhet vil 
de gjenværende med stemmelikhet gjennomgå punkt 4a igjen. 

d. Ved ytterligere stemmelikhet utfører tellekorpset loddtrekning. 

D. Sluttbestemmelser 

 

§ 15 Endring i forretningsorden 

Denne forretningsorden gjelder for organisasjonens Landsmøter og mellom møtene, med 
mindre Landsmøtet vedtar å fravike forretningsorden. 

Endringer trer i kraft umiddelbart med mindre annet er vedtatt. 
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Vedtekter 

 
Vedtatt på Stiftelsesmøte 16. august 2007 

Sist endret 28.04.2018 
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Vedtekter for HUMANISTISK UNGDOM 1 

Vedtatt på stiftelsesmøte 16. august 2007. Sist endret på Humanistisk Ungdoms Landsmøte 28.04.2018.   2 
 3 
§ 1 Navn  4 
Organisasjonen heter Humanistisk Ungdom, som kortform skal HU brukes. 5 
 6 
Internasjonalt heter organisasjonen Norwegian Humanist Youth, som kortform skal NHY 7 
brukes. 8 
 9 
§ 2 Formål  10 
Humanistisk Ungdom er en humanistisk organisasjon for ungdom. Organisasjonen 11 
baserer seg på nordisk humanistmanifest 2016. Humanismen har et positivt 12 
menneskesyn og er uten religiøse forestillinger. 13 
 14 
Humanistisk Ungdom ønsker at alle ungdommer kjenner til og tenker over sitt eget 15 
livssyn, og vil jobbe for unge humanisters interesser.  16 
 17 
§ 3 Organisasjon  18 
Humanistisk Ungdom er en selvstendig ungdomsorganisasjon, tilsluttet 19 
livssynssamfunnet Human-Etisk Forbund. Humanistisk Ungdom er partipolitisk 20 
uavhengig.  21 
 22 
Humanistisk Ungdom organisasjonsledd er Landsmøtet, Sentralstyret og lokallag.  23 
Bokmål og nynorsk er sidestilte målformer. 24 
 25 
Aktiviteter som ikke er tydelig innrettet kun mot medlemmer over 18 år, skal være 26 
alkoholfrie. 27 
 28 
§ 4 Medlemskap 29 
 30 
4.1 Generelt 31 
Man kan være medlem i Humanistisk Ungdom fra man fyller 15 år og ut det året man fyller 32 
25 år. Medlemmene er normalt tilsluttet Humanistisk Ungdom gjennom lokallag. Dersom 33 
man ikke er bosatt innen et lokallags virkeområde, regnes man som direktemedlem. 34 
Medlemmer av Humanistisk Ungdom er også medlemmer av Human-Etisk Forbund. 35 
Medlemmer regnes som tellende når årskontingenten er betalt. Innmelding og utmelding 36 
må skje skriftlig. Innmelding og utmelding skal skje skriftlig. 37 
 38 
4.2 Ordinært medlemskap 39 
Medlemmer mellom fylte 15 år og ut året de fylte 25 år er ordinære medlemmer. Kun 40 
ordinære medlemmer har demokratiske rettigheter i organisasjonen og kan inneha verv 41 
i Sentralstyret. Medlemmer kan kun inneha ett sentralt verv til enhver tid. For å kunne 42 
stille til verv i Sentralstyret må kandidaten være ordinært medlem gjennom hele 43 
valgperioden for vervet, med unntak av kandidater som stiller til et verv som har en 44 
valgperiode som slutter det året kandidaten fyller 26 år. 45 
  46 
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4.3 Støttemedlemskap 47 
Det er anledning til å tegne støttemedlemskap for de som ikke er i medlemsalder, 48 
oppad begrenset til 35 år. Støttemedlemmer kan ikke være delegat på Landsmøtet 49 
og kan kun stille til verv i Kontrollkomiteen og Valgkomiteen sentralt og valgkomité 50 
og studentlag lokalt.  51 
 52 
Medlemmer i studentlag som er over 25 år er å regne for støttemedlemmer. 53 
Støttemedlemmer som har betalt kontingenten nåværende eller foregående år har 54 
stemmerett på studentlagets årsmøte. I studentlag kan støttemedlemmer stille til 55 
lokale verv og bli valgt til landsmøtedelegat.  56 
 57 
§ 5 Landsmøtet 58 
 59 
5.1 Generelt 60 
Landsmøtet er organisasjonens øverste organ og gjennomføres hvert år. Landsmøtet 61 
vedtar selv sin forretningsorden. Et Landsmøte må bestå av minst 2/3 av påmeldte 62 
delegater for å regnes som gyldig. Påmelding skjer senest 7.mars. Avmelding til 63 
Landsmøtet må skje minst en uke i forkant. Landsmøtet holdes innen 1.juni. Forslag som 64 
ønskes behandlet, inkludert vedtektsendringer, skal være Sentralstyret i hende innen 65 
7.mars. 66 
 67 
5.2 Delegater 68 
Landsmøtet består av Sentralstyrets leder, delegater valgt av lokallagene og 69 
organisasjonens direktemedlemmer. Lokallagenes delegater fordeles etter det tellende 70 
medlemstallet i lokallaget den 31. desember foregående år.  71 
 72 
Hvert lokallag får alle utgifter i forbindelse med Landsmøtet dekket for delegaten(e) og 73 
en vara. Alle delegater skal være tellende medlemmer av HU. Alle direktemedlemmer 74 
regnes som én gruppe med samme rettigheter som et lokallag. Sentralstyret skal sørge 75 
for at direktemedlemmene gis anledning til å velge representanter til Landsmøtet. 76 
 77 
Lokallag tildeles delegater etter følgende modell: 78 
3-19 medlemmer = 1 delegat  79 
20-49 medlemmer = 2 delegater  80 
50-89 medlemmer = 3 delegater  81 
90-140 medlemmer = 4 delegater  82 
Fra 141 medlemmer = 5 delegater  83 
 84 
5.3 Innkalling og saker 85 
Midlertidig innkalling med saksliste skal gjøres kjent for alle medlemmer innen utgangen 86 
av januar. Innkalling med sakspapirer skal være sendt til alle påmeldte 3 uker før 87 
Landsmøtet.  88 
Landsmøtet avholdes i tråd med organisasjonens forretningsorden og saksliste utsendt i 89 
forkant, men landsmøtet skal hvert år behandle:  90 

 Årsberetning og regnskap  91 
 Valg til Sentralstyret, Kontrollkomiteen, Valgkomiteen og av statsautorisert revisor  92 
 Andre saker nevnt i innkallingen.  93 
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I partallsår behandler Landsmøtet Humanistisk Ungdoms plattform. I oddetallsår 94 
behandler Landsmøtet Humanistisk Ungdoms kontingent. Kontingentperioden er 1. 95 
januar - 31.desember. 96 

Landsmøteprotokollen skal offentliggjøres innen 10 uker etter Landsmøtet. Om dette 97 
ikke overholdes skal det innkalles til et ekstraordinært Landsmøte. 98 
 99 
5.4 Ekstraordinært landsmøte 100 
Ekstraordinært landsmøte holdes når Sentralstyret eller minst halvparten av lokallagene 101 
krever det. Bare saker som gjorde ekstraordinært landsmøte nødvendig behandles. 102 
Innkallingsfristen er 5 uker for første innkalling og 2 uker for endelig innkalling. 103 
Delegater telles fra 31.12 året før det ekstraordinære landsmøtets første innkalling 104 
sendes. Lokallagene er ansvarlig for å stille med delegater, men trenger ikke å velge 105 
dem på årsmøter. 106 

§ 6 Sentralstyret  107 

6.1 Sammensetning 108 
Sentralstyret består av 13 medlemmer1. Det skal avholdes direktevalg på leder, politisk 109 
nestleder og organisatorisk nestleder. Deretter velges sentralstyremedlemmer for 110 
toårige verv samlet, til slutt velges sentralstyremedlemmer for ettårige verv samlet. 111 
 112 
6.2 Virkeperiode 113 
Det skal avholdes valg til Sentralstyret hvert år. Valgperioden for 6 114 
sentralstyremedlemmer, organisatorisk nestleder og politisk nestleder er toårig. Leder 115 
og 4 sentralstyremedlemmer velges årlig. Organisatorisk nestleder og tre 116 
sentralstyremedlemmer velges i oddetallsår. Politisk nestleder og tre 117 
sentralstyremedlemmer velges i partallsår. Det nye Sentralstyret tiltrer sin rolle fra og 118 
med overlappingsmøtet, som må holdes innen 1. juli etter Landsmøtet, eventuelt innen 119 
to måneder etter ekstraordinært landsmøte. Tiden fra valgdag til tiltredelse regnes som 120 
overlappingsperiode. 121 
 122 
6.3 Oppgaver 123 
Sentralstyret er ansvarlig for driften av organisasjonen i tråd med vedtak fattet av 124 
Landsmøtet. Sentralstyret vedtar selv sin forretningsorden, og oppnevner underutvalg 125 
etter behov.  126 
 127 
Sentralstyret innstiller i saker til Landsmøtet der annet ikke er spesifisert.  128 
Sentralstyret skal offentligjøre referat fra sentralstyremøtene, med unntak av 129 
konfidensielle saker. Minst halvparten av sentralstyremedlemmene må være tilstede for 130 
å fatte et vedtak i sentralstyret og åpne et sentralstyremøte.  131 
 132 
Sentralstyret besørger innkreving av kontingent og lovbestemte tilskudd, og vedtar 133 
organisasjonens budsjett. Sentralstyret godkjenner stiftelse av lokallag etter mottatt 134 
stiftelsesprotokoll.  135 

                                                 
1 Fra 2019-2020 perioden reduseres Sentralstyret til 11 medlemmer med medfølgende endringer under 6.1 og 6.2. 
Reduksjonen skjer i toårige verv.  



        VEDTEKTER - Sist endret 28.04.2018 

5 
 

 136 
Sentralstyret kan vedta politikk på vegne av Humanistisk Ungdom, dersom det regnes 137 
som noe organisasjonen som helhet kan eniges om. 138 

§ 7 Kontrollkomiteen 139 

Kontrollkomiteen består av tre medlemmer. Leder velges ved særskilt valg hvert år. To 140 
medlemmer velges for to år, der ett medlem er på valg hvert år. Et varamedlem velges 141 
hvert år. Varamedlem er møtende.  142 

Medlemmer og støttemedlemmer av Humanistisk Ungdom er valgbare til 143 
Kontrollkomiteen. 144 

Kontrollkomiteen har definisjonsrett over organisasjonens vedtekter og har i oppgave å 145 
føre tilsyn med regnskapsførselen og forvaltningen av organisasjonens midler. 146 
Kontrollkomiteen kan rette eventuelle skrivefeil i vedtektene. Kontrollkomiteen skal 147 
offentliggjøre referater fra sine møter, med unntak av konfidensielle saker, innen en 148 
måned etter avholdt møte. Kontrollkomiteen skal også føre kontroll med at alle 149 
organisasjonsledd arbeider i henhold til vedtektene og vedtak fattet av landsmøtet. 150 

Kontrollkomiteen er beslutningsdyktig når tre medlemmer er tilstede, også dersom en 151 
av de møtende er varamedlem. Komiteen er beslutningsdyktig som to medlemmer 152 
dersom en av de møtende er erklært inhabil. Vedtak fattet i kontrollkomiteen må være 153 
enstemmige. 154 

Kontrollkomiteen skal gi en årlig rapport til Landsmøtet, og skal innstille om godkjenning 155 
av Humanistisk Ungdoms regnskap. 156 

Kontrollkomiteen innstiller på statsautorisert revisor ved hvert Landsmøte. 157 

§ 8 Valgkomiteen 158 
 159 
Valgkomitéen består av tre medlemmer. Leder velges ved særskilt valg, øvrige 160 
medlemmer velges samlet. Det velges ett varamedlem til valgkomitéen. Varamedlem er 161 
møtende.  162 
 163 
Valgkomiteen innstiller i alle personvalg på Landsmøtet bortsett fra i statsautorisert 164 
revisor og Valgkomité. I tillegg til personlig egnethet og motivasjon, skal Valgkomiteen 165 
etterstrebe kjønns- og aldersbalanse, samt spredt geografisk representasjon i 166 
innstillingen til Sentralstyret. 167 
 168 
Valgkomitéen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 169 
 170 
§ 9 Eksklusjon 171 
 172 
Medlemmer som motarbeider eller bryter med HUs grunndokumenter, underslår 173 
organisasjonen, eller misbruker sin stilling kan ekskluderes fra HU. Lokallag, sentrale 174 
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tillitsvalgte og medlemmer kan komme med forslag om eksklusjon. Med eksklusjon 175 
menes oppsigelse av medlemskap i Humanistisk Ungdom. 176 
 177 
Sentralstyret behandler forslag om eksklusjon. Eksklusjon vedtas med 2/3 flertall. Ingen 178 
kan ekskluderes uten først å ha fått mulighet til å forklare seg for Sentralstyret og 179 
Kontrollkomiteen. Vedtak om eksklusjon kan klages til Kontrollkomiteen senest 2 uker 180 
etter at vedtak er fattet. Ved uenighet sendes saken til Landsmøtet for endelig vedtak. 181 
 182 
Dersom medlemmet som er foreslått ekskludert innehar et tillitsverv, skal Sentralstyret 183 
vurdere mulighet for suspensjon. Blir et medlem suspendert fra tillitsverv, kan det 184 
fortsette som ordinært medlem, men ikke inneha tillitsverv i organisasjonen før forslaget 185 
om eksklusjon er ferdig behandlet eller forkastet. Dersom det er aktuelt, skal 186 
Sentralstyret vurdere om medlemmet også skal nektes deltagelse på HUs 187 
arrangementer i suspensjonsperioden. Om forslaget om eksklusjon likevel ikke er 188 
behandlet av Sentralstyret innen fire måneder, opphører suspensjonen fire måneder 189 
etter suspensjonens start. 190 
 191 
Dersom eksklusjon vedtas, kan den ekskluderte nektes nytt medlemskap i HU i inntil 10 192 
år. Dersom kriteriene for eksklusjon er oppfylt, men at overtredelsen likevel ikke er av en 193 
så alvorlig art at eksklusjon ville være rimelig, kan det vedtas en suspensjonsperiode på 194 
inntil 1 år. 195 
 196 
§ 10 Vedtektsendringer og oppløsning  197 
 198 
Endringer i organisasjonens vedtekter og fellesvedtekter for lokallag kan vedtas på 199 
Landsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.  200 
 201 
Eventuell oppløsing må vedtas på Landsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer 202 
over to landsmøter. Det må gå minst 6 måneder fra første til andre landsmøte. I tilfelle 203 
oppløsning, skal organisasjonens netto formue tilfalle Human-Etisk Forbunds arbeid for 204 
ungdom.  205 
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Fellesvedtekter for Humanistisk Ungdoms lokallag  206 
 207 
§ 1 Navn og definisjon  208 
Lokallagets navn er Humanistisk Ungdom, ........ lokallag.  209 
Lokallag tilsluttet en høyere utdanningsinstitusjon og/ eller studentsamskipnad kan kalle 210 
seg Humanistisk Ungdom, ........ studentlag.  211 
 212 
Et lokallag er et organisasjonsledd som skal være en lokal møteplass med aktivitet 213 
innenfor virkeområdet. 214 
 215 
Studentlag er et lokallag begrenset for medlemmer mellom 18 og 35 år som har meldt 216 
seg som studenter og som lager aktiviteter spesielt rettet mot studenter i sitt 217 
virkeområde. Studentlag omtales som lokallag, med mindre annet er spesifisert.  218 
 219 
§ 2 Formål  220 
Lokallaget skal arbeide i samsvar med Humanistisk Ungdoms vedtekter og særskilt ta 221 
seg av organisasjonens oppgaver innen sitt område.  222 
 223 
Et lokallags oppgaver er å være en politisk aktør som tilslutter seg organisasjonen 224 
verdier, og lager arrangementer med sosialt og faglig innhold på et lokalt plan. 225 
 226 
Et lokallag skal fungere som en sosial møteplass for unge humanister lokalt, blant annet 227 
ved å lage arrangementer og ved å være HUs ansikt utad lokalt. 228 
 229 
§3 Oppstart av lokallag og stiftelsesmøte 230 
Ved oppstart av lokallag må det holdes et stiftelsesmøte. Møtet skal være kjent for 231 
medlemmer i rimelig nærhet, og må annonseres minst 14 dager før møtet skal avholdes. 232 
På møtet må det velges et styre og fylles ut en stiftelsesprotokoll. 233 
Lokallaget godkjennes av Sentralstyret når riktig utfylt stiftelsesprotokollen er mottatt. 234 
 235 
§ 4 Geografisk virkeområde og medlemskap  236 
Lokallaget fastlegger selv sitt geografiske virkeområde etter rimelig nærhet. Oppstår 237 
det tvil om virkeområdet til lokallaget, avgjør Sentralstyret saken. Medlemmer av 238 
Humanistisk Ungdom, bosatt innenfor virkeområdet til lokallaget, er medlemmer av 239 
lokallaget.  240 
 241 
Dersom det finnes både lokallag og studentlag innenfor samme geografiske område, 242 
må medlemmer som ønsker å tilhøre studentlaget aktivt melde fra om dette. 243 
 244 
§ 5 Aktivitet  245 
Lokallaget baserer sin aktivitet på økonomiske bidrag fra Humanistisk Ungdom samt 246 
fylkes- og lokallag i Human-Etisk Forbund, men bør også aktivt søke støtte fra andre 247 
kilder. Lokallaget skal følge organisasjonens økonomiske retningslinjer.  248 
 249 
Aktiviteter som ikke er tydelig innrettet kun mot medlemmer over 18 år, skal være 250 
alkoholfrie.  251 
 252 
§ 6 Lokallagsstyre  253 
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Lokallagets styre skal bestå av minst tre medlemmer. Leder og økonomiansvarlig velges 254 
ved særskilt valg.  255 
 256 
Styret oppnevner selv de utvalg det har behov for.  257 
 258 
§ 7 Årsmøtet  259 
Årsmøtet holdes hvert år mellom 15. januar og utgangen av februar. Innkallingen, med 260 
foreløpig saksliste, skal bekjentgjøres lokallagets medlemmer minimum 14 dager i 261 
forkant.  262 
 263 
Årsmøtet skal behandle årsrapport, regnskap og valg av Landsmøtedelegater, styre og 264 
revisor. Årsmøtet bør også behandle årsberetning, budsjett og årsplan, valg av lokal 265 
valgkomité og geografisk virkeområde. Medlemmer av lokallaget kan spille inn saker til 266 
årsmøtet innen 7 dager før møtestart. Saker som ikke blir sendt med i innkallingen kan 267 
kun behandles dersom 2/3 av årsmøtet ønsker å behandle.  268 
 269 
Lokallagets ordinære medlemmer som har betalt kontingenten nåværende eller 270 
forgående år har stemmerett. Disse har mulighet til å stille til verv, og bli valgt til 271 
landsmøtedelegat. For å kunne stille til verv i lokallaget må kandidaten være ordinært 272 
medlem gjennom hele valgperioden for vervet, med unntak av kandidater som stiller til 273 
et verv som har en valgperiode som slutter det året kandidaten fyller 26 år. 274 
  275 
Støttemedlemmer har ikke stemmerett på lokallagets årsmøte. 276 
 277 
Støttemedlemmer kan stille til lokallagets valgkomité. 278 
 279 
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller når minst en tredjedel av medlemmene 280 
krever det. Bare saker nevnt i innkallingen kan behandles på årsmøter. Innkalling til 281 
ekstraordinært årsmøte skal sendes ut minst 14 dager i forkant. 282 
 283 
§ 8 Endring av lagtype 284 
Et lokallag eller studentlag kan på et årsmøte endre lagtype ved 2/3 av de avgitte 285 
stemmer. Saken om eventuell endring av lagtype må være sendt med i innkallingen 286 
senest en måned før årsmøtet. 287 
 288 
Ved endring fra lokallag til studentlag, hvor det ikke finnes et lokallag i samme 289 
virkeområde, vil medlemmene som er under 18 år og ordinære medlemmer som ikke 290 
melder seg som studenter, regnes som direktemedlemmer i organisasjonen. 291 
 292 
Grunnlaget for valg av Landsmøtedelegater på samme årsmøte er lagets medlemstall 293 
per 31. desember året før. Alle medlemmer i virkeområdet kan uansett velges som 294 
Landsmøtedelegater på årsmøtet lagtypeendringen skjer. 295 
 296 
§ 9 Vedtektsendring og oppløsning  297 
Fellesvedtektene kan bare endres av organisasjonens Landsmøte.  298 
Sentralstyret kan etter søknad gi lokallag dispensasjon fra § 1, 3, 6 og 7 i disse 299 
vedtektene.  300 
 301 
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Oppløsning av lokallaget kan bare skje med minst 2/3 flertall av de stemmer som avgis 302 
på årsmøtet.  303 
 304 
Dersom et lokallag over lengre tid er inaktivt, og laget selv ikke oppløses, kan 305 
Sentralstyret ved enstemmighet oppløse lokallaget. Medlemmene i laget må varsles 306 
senest en måned i forkant.  307 
 308 
I tilfelle oppløsning skal lagets netto formue disponeres av organisasjonens sentralledd.  309 
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Humanistisk Ungdoms skoleplattform 

1. Livssynsundervisning 

• 

• 

2. Religion i andre fag 

• 

• 

• 



2/4 
 

3. Kritisk tenkning 

• 

• 

• 

• 

4. Seksualundervisning og grensesetting 

• 

• 

• 

• 
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5. Livssyn og dialog i skolen 

• 

• 

• 

6. Private religiøse grunnskoler 



4/4 
 

• 

• 

• 



Kirkens spøkelsesmedlemmer 
Ifølge Norsk Monitor svarer om lag halvparten av nordmenn at de ikke tror på Gud. Allikevel 

er 71% av den norske befolkningen fortsatt medlem av den norske kirke. Det betyr at 

minimum 1 000 000 ateister spøker i kirken, ofte uten at de vet det selv.  

 

En del av kirkens spøkelser har nok blitt døpt som spedbarn mens andre ble definert som 

kristne fordi de stod i Folkeregisteret i 1998. Dette var tilstrekkelig for å definere folks livssyn, 

mente Stortinget på den tiden.  Men det finnes også en tredje gruppe spøkelser i kirken. 

Hele 140 000 barn og unge regnes som tilhørige av den norske kirke, helt uten noen gang å 

ha bedt om det. Disse ble som nyfødte ansett som å tilhøre den norske kirke, fordi 

foreldrene var kristne eller hadde bedre ting å tenke på umiddelbart etter fødsel. Dersom 

man ikke er registrert noe annet sted, er det med andre ord svært sannsynlig at man står i 

kirkens registre. Dette medfører et falskt og misvisende medlemstall. 

 

I den norske kirke fungerer dåpen som innmelding, og etter dåpen må du aldri bekrefte 

medlemskapet igjen. Dette fører til at mange vokser opp og lever store deler av sitt voksne 

liv uten å vite at de er medlemmer. Organisasjoner skal selv få velge om de vil kreve 

medlemskontingent eller ikke, men et minimumskrav må være at medlemmene jevnlig 

bekrefter medlemskapet. Når den norske stat gir ut milliarder i støtte til livssynssamfunn 

hvert år, må vi i det minste kunne vite at medlemmene ønsker å være der. 

 

HU krever at: 

• Medlemmer i den norske kirke aktivt må bekrefte sitt medlemskap. 

• Tilhørighetsordningen blir fjernet. 



Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2019/2020 1 

Arbeidsprogrammet er Landsmøtets bestilling ovenfor Sentralstyret i Humanistisk Ungdom for 2 

perioden.  3 

1. Medlemmer og rekruttering 4 

Overordne målsetninger – Humanistisk Ungdom skal  5 

• .. ha et godt medlemstilbud for våre medlemmer. 6 

• .. ved utgangen av 2019 ha minst 1000 betalende ordinære medlemmer. 7 

• .. i løpet av 2018 få 250 nye betalende medlemmer. 8 

• .. ha en god rekrutteringskultur der medlemmene ser verdien av å bli flere. 9 

• .. synliggjøre tilbudet vårt og få flest mulig humanistiske konfirmanter med. 10 

Under området skal særlig følgende gjennomføres  11 

• Ha en presentasjonsgruppe for rekrutterende opplegg av Humanistisk Ungdom i Human-Etisk 12 

Forbunds konfirmasjonskurs. 13 

• Samarbeide med Human-Etisk Forbund for å skape en naturlig overgang fra konfirmant til 14 

medlem i HU. 15 

• Direkte kontakte Human-Etisk Forbunds medlemmer mellom 15 og 25. 16 

• Ha jevnlige kontingentpurringer, gjennom epost, SMS, brev og oppringing. 17 

• Legge til rette for at lokallag kan purre på kontingenter 18 

• Arrangere vervekampanjer med både frivillig og honorert innsats. 19 

2. Nasjonale arrangementer 20 

Overordne målsetninger – Arrangementer skal  21 

• .. være trygge og inkluderende for alle. 22 

• .. være faglig interessante og ha en tydelig humanistisk profil. 23 

• .. gjennomføres slik at flest mulig deltar. Dette inkluderer rimeligst mulig pris. 24 

• .. ha miljøvennlige reiser når praktisk mulig. 25 

• .. være åpne for humanistiske konfirmanter. 26 

Nasjonale arrangementer som skal gjennomføres  27 

• Sommerleir. 28 

• Høstseminar. 29 

• Regionale seminarer i landets store regioner i tett samarbeid med lokale frivillige og Human-30 

Etisk Forbund. 31 

Under området skal særlig følgende gjennomføres  32 

• Vegetarmat av god kvalitet til varme måltider. 33 

• Konkrete planer for rekruttering av deltakere. 34 

• Arbeid med å synliggjøre at konfirmanter er velkomne. 35 

• Noen avsatte plasser for nordiske deltakere på sommerleir. 36 

3. Lokallag og frivillige  37 

Overordne målsetninger – Humanistisk Ungdom skal  38 

• .. ha et bredt tilbud lokalt, med mål om sosiale, ideologiske og politiske aktiviteter.  39 

• .. tilby god oppfølging og givende skolering for våre frivillige.   40 

• .. være tilstede lokalt stadig flere steder i landet.   41 

• .. involvere lokallag bedre i pågående prosesser i sentralleddet. 42 

• .. jobbe for bedre stabilitet i lokallagene. 43 



Under området skal særlig følgende gjennomføres  44 

• Etablere og gjennomføre et skoleringsårshjul – med fokus på økonomi og aktivitet.  45 

• Lokallag skal ha faddere i Sentralstyret.  46 

• Videreutvikle idebanken på nettsidene og senke terskelen for aktivitet i lokallagene. 47 

• Gjennomføre et skoleringsseminar for lokale tillitsvalgte..   48 

• Legge til rette for et sterkere samarbeid med HEF lokalt. 49 

4. Politisk arbeid og kommunikasjon   50 

Overordne målsetninger – Humanistisk Ungdom skal  51 

• .. fremme politikken vår jevnlig.  52 

• .. arbeide målrettet for gjennomslag.  53 

• .. synliggjøre våre standpunkter i aktuelle sosiale medier. 54 

• .. debattere og fremme aktuell politikk i tradisjonelle medier. 55 

• .. stå i tydelig opposisjon til kristenkonservative politikk. 56 

 57 

Følgende felter skal prioriteres i HUs politiske arbeid 58 

• Likeverdig skoleavslutning – nei til skolegudstjenester  59 

• Ingen K i KRLE – bedre religionsundervisning  60 

• Trosfrihet for alle – uansett hvem du er og hvor du bor 61 

• Likebehandling av livssyn i Norge – likebehandling fremmer mangfold og trosfrihet 62 

• Aktivt medlemskap i livssynssamfunn – medlemmer må aktivt bekrefte sitt medlemskap 63 

Under området skal særlig følgende gjennomføres  64 

• En større politisk kampanje der målet er å sette en sak på den politiske dagsorden. 65 

• Arrangementer og aksjoner i forbindelse med kampanje(r).  66 

• Deltakelse i pågående politiske prosesser – høringer og lignende.    67 

• Høyere aktivitetsnivå på sosiale medier. Minst ett innlegg på Instagram i uka og flere i uka på 68 

Facebook.   69 

• Sentralleddet skal engasjere og støtte lokallagene til å drive politisk aktivitet, gjerne i 70 

lokalpolitikken. 71 

• Samarbeide tetter med HEF om politisk arbeid både sentralt og lokalt. 72 

5. Internasjonalt arbeid  73 

Overordne målsetninger – Humanistisk Ungdom skal  74 

• .. være tilstede internasjonalt i paraplyorganisasjonen vår, Young Humanist International.  75 

• .. søke samarbeid med vår danske søsterorganisasjon Unge Humanister. 76 

• .. støtte initiativ til å starte humanistiske ungdomsorganisasjoner i Norden. 77 

Under området skal særlig følgende gjennomføres  78 

• Opprette samarbeid med Unge Humanister (Danmark).  79 

• Sørge for at flere har kunnskap om internasjonalt arbeid i SST. 80 
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