Landsstyremøte 2. - 5. juni 2017
Lyngbråten, Trondheim
Referat
Til stades:

Øyvind Kind Robertsen, Thomas d’Maar Wessel, Cathrine Michelle Hansen
Lindgård, Karianne Fremo Sveistrup, Petter Holstad, Anniken Nalum Sølyst,
Stig Johan Berggren (2. vara), Christina Babington (3. vara)

Gjester:
Forfall:

Mari Longva Haram, Marie Jahren Fludal, Mikkel Keilhau (Motiv), Kjetil
Vesteraas (daglig leder)
***

LS 54/17

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling ble sendt ut 12. mai 2017, i tråd med forretningsorden. Saksliste ble sendt ut 27.
mai, en dag forsinket.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

LS 55/17

Referatsaker

a) Referat
1. Landsstyremøte 28. – 30. april 2017
Vedtak: Referatet godkjennes. Cathrine Michelle får fullmakt til å renskrive referatet før
publisering på nett.
b) Siden sist
Styret tar en runde på hva de har gjort siden sist møte.
Thomas:

FORUT-årsmøte, vært mye på kontoret, laget medlemsundersøkelse
og trukket vinnere. Hatt Frifondfordelingsmøte. Skrevet innlegg med
Ida om #Bedreuten

Karianne:

Jobbet med arbeidsplan. Har vært Edruss.

Christina:

Jobbet med sommerleiren. Har vært Edruss.

Cathrine Michelle:

FORUT-årsmøte, jobbet med Sprint. Laget nettside og satt
lokallagskonkurransen i gang. Laget buttons.
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Stig:

FORUT-årsmøte, hatt møte med Cathrine Michelle om poenggiving i
Sprint.

Anniken:

Ingenting å melde.

Petter:

Vært på NORGU-møte. Det skal muligens være kongress på Jubas
landsmøte. Har besøkt Juvente Ullevål. Vært på møte med Sober
kapital. Vært på årsmøtet til Trondheim. Jobbet med arbeidsplan.

Vedtak: Tatt til orientering.
c) Nytt fra andre organisasjoner
De som representerer Juvente i andre organisasjoner orienterer hvis det er noe å melde fra
disse.
IOGT: Navneendringsprosess. Skal ha landsmøte i Bergen 9.-11. juni.
DNT: Skal ha landsmøte i Molde 23.-25. juni.
JUBA: Skal ha juniorleir. Har hatt smakstesting av alkoholfritt.
FORUT: Har hatt årsmøte 9. mai.
Active: Skal ha ekstraordinær kongress når vi har landsmøte. Foreligger forslag om
nedleggelse og innlemming i IOGT International.
Vedtak: Teke til orientering.
d) Leders rapport
Leder orienterer om hva han har gjort siden forrige møte. Se egen rapport.
Vedtak:
1. Tatt til orientering.
2. Styret bør nedsette et utvalg for å ta for seg hele porteføljen av eiendommer i aktiv
drift, og se på hvordan disse kan utnyttes og utvikles best mulig. Ses i sammenheng
med utarbeidelse av arbeidsplanen.
e) Daglig leders rapport
Se egen rapport.
Vedtak: Tatt til orientering.
f) Rapport fra prosjektene
Se egne rapporter.
Vedtak: Tatt til orientering.
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Merknader:
1. Forut: Vi undersøker hva FORUT bistår med på Sri Lanka i forbindelse med flommen,
og undersøker om det er noe Juvente kan gjøre (spre informasjon?)
2. Anniken skal mase på Grunde.
3. Edruss: Berømme dem for godt arbeid. Vel blåst!

LS 56/17

Medlemstall- og organisasjonsrapport

Se egen rapport.
Vedtak: Tatt til orientering.

LS 57/17

Oppfølging av lokallag

Landsstyret gikk gjennom lokallagene og deres aktiviteter.
Vedtak: Tatt til orientering.

LS 58/17

Landsmøte

a) Konstituering
Landsstyret gikk gjennom aktuelle kandidater til diverse komiteer og funksjoner.
Vedtak:
•
•

Kandidatene innstilles forutsatt godkjenning fra dem selv. Petter og Christina tar
kontakt og spør.
Landsstyret innstiller på at forslaget til forretningsorden (vedlagt) vedtas.

b) Årsmelding 2016
Årsmeldingen for 2016 er allerede vedtatt av landsstyret.
Vedtak: Landsstyret innstiller på at årsmeldingen for 2016 godkjennes. Saken legges frem av
Cathrine Michelle.
c) Regnskap 2016
Regnskapet for 2016 har allerede blitt vedtatt av landsstyret. Revisors beretning ble lagt frem
under møtet.
Vedtak:
•

Landsstyret innstiller på at regnskapet for 2016 godkjennes og at revisors beretning
tas til orientering. Regnskapet legges frem av Petter, revisors beretning leses opp av
Anniken, Mari eller Marie.
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•

Landsstyret innstiller på at hjelpefondets regnskap og revisors beretning tas til
orientering.

d) Arbeidsplan for Juvente 2017-2019
Arbeidsplanen ble jobbet gjennom og ferdigstilt under møtet. Se endelig forslag vedlagt.
Vedtak: Landsstyret innstiller på at arbeidsplanen for 2017-2019 vedtas. Saken legges frem
av Karianne.
e) Uttalelser fra landsmøtet
Det ble fremlagt tre forslag til uttalelser på møtet (kan leses i vedlegg):
•
•
•

Styrk Folkehelseinstituttet
Norge må gå inn for et internasjonalt forbud mot atomvåpen
Prinsipper for narkotikapolitikken

Vedtak: Landsstyret innstiller på at uttalelsene vedtas. Saken legges frem av Petter.
f) Landsmøtesaker
Vedtak: Landsstyrets innstilling og begrunnelse finnes under hvert enkelt forslag. Saker
presenteres av forslagsstiller, for landsstyret legger Thomas fram saker, innstillinger og
begrunnelser. Øyvind gis fullmakt til å sortere saker i logisk rekkefølge til sakspapirene.
FORSLAG 1
Forslagsstiller: Benjamin Selstø
Vedtektsendring Oppfølging av lokallag og kretser
I dag hjelper Juvente lokallag og kretser med oppfølging imens aktivitetslag ikke får
oppfølging i den grad. Ved å endre dette gir det en tvungen oppfølging som kan hjelpe
aktivitetslag, og kan gjøre det lettere å drive og å starte nye aktivitetslag.
Dagens tekst i §7 2.pkt, underpunkt e «følge opp kretsene og lokallagene, og legge til rette
for at de kan arbeide så effektivt som mulig.» endres til «følge opp kretsene, lokallagene og
aktivitetslagene, og legge til rette for at de kan arbeide så effektivt som mulig.»
Landsstyrets innstilling: Forslaget vedtas.
Landsstyrets begrunnelse: Aktivitetslagene er formålstjenlig og kan bidra til at flere blir
kjent med og medlem av Juvente. Det er derfor naturlig at også disse får støtte fra sentralt.

FORSLAG 2
Forslagsstiller: Benjamin Selstø
Vedtektsendring Medlemsalder
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Begrunnelse: Juvente bør satse mer på overgangen fra barneskole til ungdomsskole. Dette
fordi det vil bli lettere med å hindre at man starter med alkohol i det man starter på
ungdomsskole. Dette vil da muligens stoppe noe av ungdomsfylla.
Dagens tekst i §2 1.pkt «Enhver som godtar medlemsløftet kan bli ordinært medlem av
Juvente fra det året man fyller 13 år.» endres til «Enhver som godtar medlemsløftet kan bli
ordinært medlem av Juvente fra det året man fyller 12år.»
Landsstyrets innstilling: Forslaget vedtas. Alle grunndokumenter endres gjennomgående i
tråd med vedtaket.
Landsstyrets begrunnelse: Landsstyret synes forslaget er godt, og er enig i at å senke
medlemsalderen til 12 år for ordinære medlemmer passer godt til overgangen fra
barneskolen til ungdomsskolen. I tillegg vil det også kunne gjøre overgangen fra å være
Juba-medlem til Juvente-medlem mer naturlig.

FORSLAG 3
Forslagsstiller: Benjamin Selstø
Vedtaksforslag Åpne opp for yngre medlemmer
Juvente har i dag ikke mulighet for medlemmer som er yngre enn det året de fyller 13 år. Her
mener jeg vi bør åpne opp for støttemedlemskap for barn 0-12år. I dag er det flere under 12
år som vil støtte Juvente med medlemskap, men som ikke har mulighet til dette. Her har vi
en fin mulighet til å øke medlemstallet. Dette vil også kunne hjelpe på overgangen fra
barneskole til ungdomsskole og fra Juba til Juvente.
Forslag: «Enhver som godtar medlemsløftet og som ønsker å støtte Juvente, men som er
alderen 0-12år kan bli støttemedlem av Juvente.»
Landsstyrets innstilling: Forslaget avvises.
Landsstyrets begrunnelse: Det vil være mer naturlig for aldersgruppa å være medlem av
Juba, og Juventes landsstyre vil heller oppfordre til et bedre samarbeid med Juba for å sikre
en god overgang mellom organisasjonene. Dessuten mener landsstyret at medlemmene bør
ha tatt valget om å bli medlem i Juvente selv, noe som ikke vil være tilfelle for mange av
medlemmene i denne kategorien.

FORSLAG 4
Forslagsstiller: Sondre Emil Sandal
§ 7. Landsstyret (nytt punkt)
Pkt 9. Dersom et lokallag ønsker å fremme et mistillits forslag ved landsstyret eller
økonomi og administrasjonsutvalget, må forslaget støttes av et annet lokallag. Saken
skal så behandles av kontrollkomiteen for å undersøke om det er grunnlag for
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påstanden. Landsstyret er pliktig å kalle inn til ekstraordinært årsmøte innen 6 uker
etter kontrollkomiteen har funnet grunnlag for mistillitsforslaget. Under dette møte skal
saken behandles og eventuelle personer involvert i mistillitsforslaget stilt til valg for
sin gjenværende periode.
Vedtekten har som hensikt å hindre maktmisbruk, dersom et eller flere
Juvente lokallag mener Landsstyret og/eller Økonomi- og
Administrasjonsutvalget opptrer mot Juventes verdier eller handler uforsvarlig
ovenfor organisasjonen er muligheten for mistillitsforslag et viktig middel i en
demokratisk prosess.
Landsstyrets innstilling: Forslaget avvises til fordel for nytt forslag fra landsstyret (forslag
8).
Landsstyrets begrunnelse: Landsstyret anser punktet som dekket i forslag 8, som er en
tilpasning av dagens § 6-11.

FORSLAG 5
Forslagsstiller: Sondre Emil Sandal
§ 6. (utvidelse av underpunkt)
Pkt 4. Landsmøte består av:
e.
Landsstyrets medlemmer. Varamedlemmer har kun stemmerett dersom faste
medlemmer er fraværende. Dersom landsstyret har mer enn 1/3 av delegatene vil
tallet nedjusterer for å ha likt eller mindre til 1/3 av delegatene.
Vedtekten kommer til å ha innvirkning på små årsmøter, dette er grunnet at
landsstyret alene ikke skal kunne hindre en sak som krever kvalifisertflertall.
Landsstyret fremmer forslagene og behandler alle innsendte saker til landsmøte. Det
er Landsmøte, ikke landsstyret som skal avgjøre juventes saker.
Landsstyrets innstilling: Forslaget avvises.
Landsstyrets begrunnelse: Landsstyret anerkjenner at dette kan skape utfordringer
dersom et landsmøte skulle være veldig lite. Ettersom det ikke er rangerte styremedlemmer i
landsstyret, har vi ikke noen måte å velge hvem som må gi fra seg stemmeretten under
landsmøtet.

FORSLAG 6
Forslagsstiller: Benjamin Selstø og Åvar Daniel Christiansen
Kjønnsdelte rom

Side 6 av 13

Landsstyremøte 2. – 5. juni 2017
Lyngbråten, Trondheim
Referat

Juvente har i dag et vedtak som kom i januar 2016 og trådde i kraft februar samme år som
sier at vi skal ha kjønnsdelte rom, men hva medfører egentlig det? Her er mine meninger på
hvorfor vi burde fjerne dette vedtaket som gjør at gutter og jenter ikke får sove på samme
rom.
I dagens samfunn så er det flere og flere som ikke definerer seg innenfor de tradisjonelle
kjønnsnormene noe som vi har lært mer om etter at Skeiv Ungdom har vært på flere sentrale
samlinger og har snakket om akkurat dette med normer og hovedsakelig kjønnsnormer.
Juvente har også hatt samlinger med Skeiv Ungdom og det med å dele opp rom ville vært
mye lettere hvis man kunne sove med de man ville uavhengig av kjønn. Vi i Juvente burde
inkludere ALLE! Både gutter, jenter og de som enten definerer seg som det tredje kjønn eller
som fremdeles er usikker.
En ting er kjønn, men det er heller ikke sånn at alle er heterofile. Noen kan være homofile,
bifile osv... Så poenget her var at om dette vedtaket som ga oss kjønnsdelte rom var ment
for at man ikke skal kunne ha seksuelt samleie så vil det fremdeles være mulig for de som
liker samme kjønn.
Gutter og jenter kan fint klare å sove på samme rom uten at det skjer noe spesielt om natten.
Det vil muligens føre til noe snakking, men det skjer jo allerede fra før i svært mange tilfeller.
Og når det kommer seg til om det skulle være slik at ungdom vil ha seg, så da har de seg.
Dette trenger ikke å skje på natten, i en seng/luftmadrass eller på et soverom. Kjønnsdelte
rom har faktisk ikke så veldig mye å si på dette heller selv om det er fort gjort å tenke det.
Dette ødelegger for små lokallag og små samlinger. Ikke alle samlinger har man
tilgjengelighet på så veldig mange rom. Av og til har man de små samlingene som et
filmmaraton som er på et garasjeloft eller i en sal. Dette har vi blant annet hatt i lokallagene i
Hordaland, men det er vanskeligere å ha i dag. I disse tilfellene er det kun et rom man har å
sove på. Her er det en regel som kan føre til færre samlinger (Og det burde jo vært flere).
Færre medlemmer på grunn av kjønnsdelte rom. Dette mener vi kan skje ettersom at noen
gutter har jenter som bestevenner og motsatt. Om man prøver å verve venner da så vil de
gjerne sove på samme rom som en som de kjenner fra før. Mange ville nok klart seg, men
her kan det være folk som har sosial angst og det tar tid å bli komfortabel rundt andre.
Spesielt når det ikke er en man kjenner fra før av der. Det blir dumt å tvinge disse til å sove
på andre rom da. Om du er medlem i Juvente så får du fort venner, men er ikke sikkert alle
vil bli med på samlingen i utgangspunktet når de vet dette.
Det finnes jo også alternativer til kjønnsdelte rom. På store samlinger som Julebord, eller
sentrale samlinger (Juventeskolen, Skjenkekontrollskolering osv.) er man gjerne på en skole
eller lignende og da har man ofte alternativ for gutterom, jenterom og rom der alle kjønn kan
sove. Her kan man da velge gutterom eller rommet for alle kjønn om man e gutt. Her er det
alternativer. Det går jo og an at om lokallag får problemer på grunn av at de forskjellige
kjønnene deler rom at de lager et lokalt vedtak om å ha kjønnsdelte rom som gjelder for det
området de har aktivitet i.
Vil kjønnsdeling hjelpe? Likestilling og kjønnsdeling er ofte et diskutert tema. Noen vil ha
kjønnsdelt gym, klasser eller andre ting. Har hørt og lest at kjønnsdeling virker dårlig i klasser
og kan føre til kjønnsstereotyper. Tenker det samme kan gjenta seg her selv om det er på en
mye mindre skala. Ikke ta oss feil, folk skal fremdeles kunne være og sove med folk av sitt
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eget kjønn, men det å si nei du er et annet kjønn så du får ikke sove her er feil. Det vil jo og
være litt frekt om det er en liten overnattingssamling med 5 gutter og 1 jente og så må jenten
sove alene på grunn av et annet kjønn. Det skjer sjeldent, men går an at skjer.
Hva mener medlemmene til Juvente? Her er det jo litt blandet og kun en selv som vet hva en
er klar over. Noen er imot, noen er for og noen kunne ikke brydd seg mindre. For vår del har
de fleste vi har snakket med om dette vært imot og dette av flere grunner. Her er det nye
medlemmer og gamle medlemmer.
Så våres forslag er at kjønnsdelte rom avskaffes og kan heller bli vurdert lokalt for hver
samling om dette er noe som er nødvendig.
Landsstyrets innstilling: Forslaget avvises.
Landsstyrets begrunnelse: Landsstyret opplever at dette er en sak som har engasjert, og
saken har vært oppe til behandling i landsstyret i flere omganger. Vi registrerer at det er
uenighet i saken, og ønsker derfor å gi en avklaring på hvorfor landsstyret har innført
kjønnsdelte rom på våre arrangementer.
Saken kom opp som en direkte respons på enkeltmedlemmers henvendelser om
ubehagelige opplevelser av press og uønsket oppmerksomhet. Dette har vært det mest
tungtveiende argumentet i saken, nettopp fordi vi mener og ønsker at alle skal føle trygghet
på Juventes arrangementer.
For å svare på dette forslaget:
Erfaringsmessig, basert på tilfeller med deltakere som har definert seg utover de tradisjonelle
kjønnsnormene, så er tilbakemeldingen at kjønnsdelte rom ikke er et problem for de det
gjelder fordi vi har en dialog som inkluderer disse i avgjørelsen om hvilket rom de skal sove
på.
Kjønnsdelte rom ble ikke vedtatt for å unngå samleie mellom deltakere på arrangementer.
Styret anerkjenner at det også kan skje utenfor soverom og sovetid, men formålet var ikke
primært å unngå dette. Hovedformålet var å skape trygge rammer og redusere press og
uønsket oppmerksomhet, som styret fikk tilbakemeldinger på at var et problem først og
fremst knyttet til soving.
Landsstyret er selvsagt klar over at det vil oppstå praktiske utfordringer med etterlevelsen av
vedtaket, blant annet sovefasiliteter som ikke tillater denne fordelingen. I instruksen til
lokallag er det derfor oppfordret til å løse slike situasjoner på en måte som i så stor grad som
mulig ivaretar intensjonen bak vedtaket. For eksempel kan et rom deles inn i soner, som i at
man kan sove på hver sin side av rommet. Det er ingen intensjon i forslaget om at det skal
være vanskeligere å gjennomføre lokal aktivitet.
De tilbakemeldingene landsstyret har mottatt og som førte til vedtaket om kjønnsdelte rom,
handlet om situasjoner som fant sted mens vi praktiserte tre inndelinger: Gutterom, jenterom
og fellesrom. Igjen handler dette om at vi ønsker å unngå det ubevisste eller direkte presset
som ligger i at noen føler at de må ligge på fellesrom hvis dette opplevdes som ”kulere” eller
et mer populært valg.
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Det er et poeng at kjønnsdeling av klasser og lignende ikke gir bedre resultater for sosialt
miljø. Juventes aktiviteter er imidlertid ikke, og skal ikke være, kjønnsdelte. Soverom skal
benyttes til soving, det er ikke ment som en sosial arena. Derfor lar ikke denne teorien seg
generalisere til å gjelde kjønnsdeling av soverom.

FORSLAG 7
Forslagsstiller: Kim André By Stølan
Forslaget lyder:
Omformulere nåværende medlemsløfte slik at man får et inkluderende medlemsløfte som
stimulerer til vekst i organisasjonen. Forslaget tar for seg paragraf 2.2 i vedtektene hvor
medlemsløftet er beskrevet, forslaget går ut på å fjerne de delene av medlemsløfte som
pålegger medlemmer å avstå fra lovlige rusmidler.
Forslag på ordlyd:
”Jeg ønsker en verden basert på menneskeverd hvor alkohol og rus ikke er et problem”
Landsstyrets innstilling: Forslaget avvises, men landsmøtet oversender saken til det nye
landsstyret.
Landsstyrets begrunnelse: Forslaget går på fundamentet, det som definerer hva Juvente
er, og bør derfor ikke fattes uten at det foreligger en god prosess i forkant. Likevel mener
landsstyret at en diskusjon om medlemsløftet både er sunt og riktig for organisasjonen for å
styrke vår egen bevissthet omkring det. Landsstyret har derfor bl.a. inkludert spørsmål om
dette i medlemsundersøkelsen som ble gjennomført våren 2017. Dette arbeidet bør
videreføres av det neste landsstyret. Prosessen som gjennomføres bør være bred og
involvere flere. Både lokallag, medlemmer, sentralleddet og samarbeidsorganisasjoner bør
bli hørt. Landsstyret legger til grunn at saken tas opp igjen ved neste landsmøte.
FORSLAG 8
Forslagsstiller: Landsstyret
§ 6-11 endres fra:
Ekstraordinært landsmøte avholdes dersom landsstyret eller minst 1/3 av lokallagene
krever det. Innkalling til ekstraordinært landsmøte må sendes til lagene minst én
måned før møtets start. Kun sakene som nevnt i innkallingen kan behandles på det
ekstraordinære landsmøtet.
til:
Ekstraordinært landsmøte skal avholdes innen seks uker dersom
a) landsstyret,
b) minst 1/3 av lokallagene eller
c) 1/4 av lokallagene med støtte fra kontrollkomiteen
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krever det. Innkalling til ekstraordinært landsmøte må sendes til lagene minst én
måned før møtets start. Kun sakene som nevnt i innkallingen kan behandles på det
ekstraordinære landsmøtet.
Landsstyrets innstilling: Forslaget vedtas.
Landsstyrets begrunnelse: Basert på forslag 4 fra Sondre Emil Sandal ser landsstyret et
behov for å tydeliggjøre dagens formulering, samt ha med en tidsfrist for gjennomføring av
ekstraordinært landsmøte.
FORSLAG 9
Forslagsstiller: Landsstyret
Endre benevnelsen på landsstyret til sentralstyret. Forslaget innebærer i praksis å
gjennomgående erstatte alle steder i grunndokumentene der det står ”landsstyret” med
”sentralstyret”.
Landsstyrets innstilling: Forslaget vedtas.
Landsstyrets begrunnelse: Juventes landsstyre er valgt av landsmøtet. I andre
organisasjoner det er naturlig for Juvente å sammenligne seg med, består landsstyret av et
sentralstyre valgt av landsmøtet, i tillegg til representanter fra regioner eller kretser. Juventes
landsstyre er ikke satt sammen på denne måten, og vår bruk av ordet åpner derfor for
misforståelser. Etter landsstyrets vurdering vil det derfor en endring til ”sentralstyre” gjøre det
tydeligere hva slags organ det er snakk om. Navneskiftet vil ikke medføre noen endringer i
styrets sammensetning, oppgaver eller funksjoner.
FORSLAG 10
Forslagsstiller: Landsstyret
Dersom IOGT i Norge endrer navn, skal også § 1-1 i vedtektene endres i tråd med dette.
Navnet endres også gjennomgående i alle andre dokumenter der dette er nevnt.
Landsstyrets innstilling: Forslaget vedtas.
Landsstyrets begrunnelse: IOGT skal på landsmøtet sitt, som finner sted etter landsstyrets
landsmøteforberedende møte, men før Juventes landsmøte, avgjøre en navneendring på
organisasjonen.
FORSLAG 11
Forslagsstiller: Landsstyret
Endre § 6-2 punkt f fra:
toårsplan og politisk program annethvert år, én hvert av årene
til
arbeidsplan og politisk program annethvert år, én hvert av årene
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Landsstyrets innstilling: Forslaget vedtas.
Landsstyrets begrunnelse: Oppklaring for å ha samsvar mellom vedtekter og dokumentets
faktiske navn.
FORSLAG 12
Forslagsstiller: Landsstyret
Endre § 6-7 fra
Det skal føres protokoll fra landsmøtet.
til
Det skal føres protokoll fra landsmøtet. Denne skal være ferdigstilt innen én måned
etter møtets slutt.
Landsstyrets innstilling: Forslaget vedtas.
Landsstyrets begrunnelse: En tidsfrist vil være hensiktsmessig ettersom protokollen må
være raskt klar for å få godkjenning i Brønnøysundregistrene, slik at styret kan være formelt
operativt raskt. Det er også viktig at protokollen kommer ut raskt slik at vedtakene kan følges
opp.
FORSLAG 13
Forslagsstiller: Landsstyret
Fjerne ”kretsene og” fra § 7-2, punkt e, slik at punktet lyder:
følge opp lokallagene, og legge til rette for at de kan arbeide så effektivt som mulig
Landsstyrets innstilling: Forslaget vedtas.
Landsstyrets begrunnelse: Kretsene er i dag noe lokallag, som allerede følges opp, selv
går sammen og danner og selv definerer oppgavene til. Vedtaket er ikke til hinder for at
landsstyret på eget initiativ kan følge opp kretser, eller for at kretser kan be om bistand fra
landsstyret.
g) Budsjett 2018
Det foreligger ikke budsjettforslag til møtet.
Vedtak: Saken innstilles på per e-post når budsjettforslag foreligger. Budsjettforslaget legges
frem av Petter.
h) Medlemskontingent for Juvente
Det ble lagt frem forslag om å beholde kontingenten uendret, samt å endre kontingenten for
medlemmer over 26 år til 50 eller 100 kroner.
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Vedtak: Landsstyret innstiller på at medlemskontingenten forblir uendret. Det vil si:
•
•
•

Årskontingent, medlemmer under 26 år: 50 kroner
Etter 1. juli, nye medlemmer: 100 kroner for inneværende og neste år
Årskontingent, medlemmer over 26 år: 250 kroner

Saken legges frem av Christina.

LS 59/17

Medlemsundersøkelsen

Styret tok en gjennomgang av resultatene fra medlemsundersøkelsen. Styret konstaterer at
det i undersøkelsen er høy oppslutning om medlemsløftet, og at dette er noe som ønskes å
ha videre.
Vedtak:
•
•
•
•
•
•

Medlemsundersøkelsen tas til orientering.
Det bes om mer informasjon om Juventebørsen i velkomstpakke og annen
informasjon som går ut til alle medlemmer.
Chillax legges inn som premie i Juventebørsen. I tillegg vurderes flere premier rundt
5-6 poeng, f.eks. hettegenser/jakke eller joggebukse.
Det undersøkes om lokallag kan gis tilgang til selv å redigere aktiviteter på nettsiden,
samt om aktiviteter kan komme opp på lokallagets egen side på juvente.no.
Aktiviteter bør også kunne knyttes opp mot prosjekt.
Listen over hva medlemmer ønsker å lese i MOTIV oversendes ny redaktør når
denne er på plass.
Karianne formulerer tekst til nye vervebrosjyrer og ser etter relevante bilder.

LS 60/17

Tilslutning ICAN

Vedtak: Juvente søker tilslutning til ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear
Weapons). Øyvind skriver nettsak om tilslutningen.

LS 61/17

Bingomidler

Saken utgikk på grunn av manglende utredning.

LS 62/17

Motivredaktør

Dagens redaktør ønsker å trekke seg fra sin posisjon. Ny redaktørstilling utlyses i neste
Motiv. Motivredaktøren bør være engasjert og ha nettverk i Juvente.
Vedtak: Øyvind legger ut utlysning på nettsidene og sprer denne i våre kanaler. Det bør
nevnes i utlysningen at redaktør har møte-, tale- og forslagsrett i landsstyret.
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LS 63/17

Eventuelt

a) Jubas juniorleir
Jubas juniorleir finner sted 25. juni - 1. juli 2017, og Juvente er velkommen.
Vedtak:
•

Christina, muligens sammen med Gjertrud, drar. I tillegg er det aktuelt å spørre noen
yngre medlemmer.

b) Festivalsommer
Det er fortsatt noen festivaler som mangler ansvarlige.
Vedtak:
•
•
•
•
•

Spekter: Cathrine Michelle er ansvarlig.
Skjærgårds og 4H: Cathrine Michelle snakker med aktuelle som kan være ansvarlige.
Desucon: Stig er ansvarlig.
Splæshcamp: Christina er ansvarlig.
Skjærgårdssang: Stig er ansvarlig.

c) 25-årsjubuleumsfest
Det er kort tid igjen til jubileumsfesten. Skal det bli noe av må invitasjonene ut raskt.
Vedtak: Cathrine Michelle og Stig sørger for at invitasjoner sendes ut snarlig.
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