Sentralstyremøte 27. juli 2017
Rødde folkehøgskole
Referat
Til stede:

Øyvind Kind Robertsen, Karianne Fremo Sveistrup, John-Erik Forland Mo,
Christina Babington, Petter Holstad, Inga Pareliussen Austnes, Sondre Emil
Sandal (ikke SST 4/17), Kaja Mæsel Wadkin (1. vara), Helene Eriksen (2.
vara), Anja Therese Skavåsen (3. vara), Kjetil Vesteraas (daglig leder),
Gjertrud Fludal (aktivitetssekretær)
***

SST 1/17

Styrets kvaliteter

Det nyvalgte styret presenterer sine «kvaliteter» og hva de kan og ønsker å bidra med i
styret.
Vedtak: Tas til orientering.

SST 2/17

ØAU-leder

Leder i Økonomi- og administrasjonsutvalget (ØAU) skal velges blant styrets medlemmer.
ØAU er en viktig sikkerhetsfunksjon i Juventes forvaltning av verdier. ØAU skal sjekke at
administrasjonen har forsvarlig forvalting og passe på sparegrisen og følge med på at
prioriteringer i arbeidsplanen følges opp.
Vedtak: Petter velges som ØAU-leder.

SST 3/17

Fast sekretær

Det har vært varierende praksis de siste periodene hvorvidt det har vært en fast sekretær i
styret som har ansvar for at det skrives referater fra møtene og sørger for at disse sendes til
kontrollkomiteen etter at styret har godkjent dem, eller om dette ansvaret har vært rullerende
innad i styret.
Vedtak: Anja fungerer som styrets faste sekretær, i de tilfeller der Anja ikke er tilstede
fungerer Helene som sekretær.
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SST 4/17

Representanter til Juventes samarbeidsorganisasjoner

Ikke til stede: Sondre
Juvente har flere samarbeidsorganisasjoner der vi har observatørplass eller
styremedlemsplass i styrene. Til disse må vi velge en representant, og kanskje også en
personlig vara.
Vedtak: Følgende velges som representanter til organisasjonene:
●
●
●
●

IOGT: Petter, vara: Helene
DNT – Edru Livsstil: Inga, vara: John-Erik
Juba: Karianne, vara: Christina
FORUT: Øyvind, vara: Anja

SST 5/17

Landsmøte og sommerleir 2018

Det må utlyses komité for neste års sommerleir (hvor også landsmøtet avholdes). Dette bør
gjøres snarest.
Vedtak: Øyvind skriver en utlysning som legges ut på nettsidene og deles i Juventes interne
kanaler. Søknadsfrist settes til rett før neste styremøte. Det skal også understrekes at man
kan melde interesse for å være med å arrangere uten å ha en komité klar.

SST 6/17

Lokallagsoppfølging

Sondre foreslår at færre personer i sentralstyret fungerer som en gruppe med ansvar for
oppfølging.
Vedtak: Det settes ned en gruppe på fem (Sondre, Karianne, Inga, Christina og Kaja) som
fordeler lokallag og aktivitetslag mellom seg som følger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bergen-Sotra: Sondre
Grenland: Kaja
Harstad: Kaja
Haugaland: Karianne
Kvitsund: Karianne
Larvik: Sondre
Nordhordland: Christina
Oslo: Christina
Sarpsborg: Karianne
Sjøstrand: Christina
Sunnmøre: Inga
Trondheim: Karianne
(Tønsberg: Sondre)
Ullevål: Inga
Juvente Nerd: Sondre
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•

Juvente #gladiåkjørebil: Kaja

SST 7/17

Møteplan

Sentralstyret satte opp plan for høsten.
Vedtak: Møteplan høst 2017:
•
•
•

18. – 20. august, helst på Sjøstrand, alternativ Gon eller Sjøgaren.
21. – 22. oktober, Oslo, fellesmøte med IOGT, Juba og FORUT.
1. – 3. desember, Oslo

SST 8/17

Verving

Medlemstallet er fortsatt alt for lavt. Dersom vi skal klare minst 700 innen nyttår, må vi sette i
gang noen tiltak for å øke vervingen til organisasjonen.
Innspill og momenter i diskusjonen:
-

Juba-samarbeid om felles aktiviteter med også eldre Juba-medlemmer som
målgruppe.
Det er synlig i organisasjonen hvis folk i styret ikke gjør noe. Høre med
aktivitetsskaperne hva de har opplevd at har nyttet, og gjøre mer av det.
Timer og innsats er det som trengs!
Tenke utadrettet på alt vi gjør.
Aktivt oppfordre til å få ikke-medlemmer til å delta på aktivitetene våre.
Jobbe aktivt i det rommet rundt skolestart mens folk er på jakt etter sosial
omgangskrets.
Lavterskelaktivitet – ikke legge listen for høyt.
Ha aktiviteter der ungdommer er (parker...)
Folkehøgskoler og internatskoler.
Snakke med innvandrerorganisasjoner om hvordan man når frem, vi har aktiviteter og
rammer som bør appellere.

Vedtak:
1. Skolestartsaktiviteter i lokallagene. Sondre og Inga koordinerer.
2. Karianne snakker med Juba om mulighetene for felles arrangementer.
3. John-Erik og Anja går i dialog med Åsane Folkehøgskole i Bergen om muligheter for
samarbeid med folkehøgskoler.
4. Øyvind sender vervestrategien til sentralstyret på e-post.

SST 9/17

Frikjøping av leder

Øyvind og Kjetil orienterer. Øyvind forlot rommet under behandling av saken. Kjetil orienterer
om hva frikjøping betyr og hvordan det tidligere har blitt gjort.
Vedtak: Øyvind frikjøpes 100 % til samme sats som før.
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SST 10/17

Sprint

Saken tas på e-post når vi vet om Cathrine og Stig ønsker å følge opp ut august.

SST 11/17

Til neste gang

Formålet med denne saken er å lage noen konkrete punkter med hva som skal gjøres til
neste møte.
Vedtak:
Innen neste møte skal følgende være gjort:
●
●
●

Søke og levere politiattest (alle)
Forslag til forretningsorden for landsstyret (Øyvind)
Anja får tidligere referater til gjennomlesing (Øyvind sender)
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