PROTOKOLL
JUVENTES 11. ORDINÆRE LANDSMØTE
1. – 2. AUGUST 2012 – SOLHAUG LEIRSTED

Saksfremlegg som lå i sakspapirene er ikke tatt med her. Se sakspapirene for fremleggene.

Sak 1

Åpning

Sak 1.1

Åpningstale ved leder Adrian Farner Rogne

Leder Adrian Farner Rogne åpnet landsmøtet.

Sak 1.2

Godkjenning av innkalling

VEDTAK:
Innkallingen ble godkjent.

Sak 1.3

Godkjenning av saksliste

VEDTAK:
Sakslisten ble godkjent.

Sak 2

Konstituering

Sak 2.1

Opprop

Opprop ble foretatt, hvor alle delegatene fikk sitt delegatskilt og et eksemplar av
sakspapirene.
Eirik Tryland Haugdal foreslo at Sveinung Knudsen Nøding fikk observatørstatus på vegne
av Juvente Nerd.
Dirigentbordet foreslo at alle observatører får talerett.
VEDTAK:
- Oppropet ble godkjent.
- Alle observatører på landsmøtet får talerett.
- Sveinung Knudsen Nøding får observatørstatus på vegne av aktivitetslaget Juvente
Nerd.

Sak 2.2

Valg av møteledere

VEDTAK:
Eivind Marienborg og Martin Strand ble valgt til møteledere.

Sak 2.3

Valg av referenter

VEDTAK:
Petter Holstad og Petter Wilhelmsen ble valgt til møteledere.

Sak 2.4

Valg av to protokollunderskrivere

VEDTAK:
Stig Johan Berggren og Hege Forland Mo ble valgt til protokollunderskrivere.

Sak 2.5

Godkjenning av forretningsorden

FORSLAG:
Landsstyret kom med et endringsforslag angående punkt 21. Nytt kulepunkt:
«Alminnelig flertall: Mer enn halvparten av de avgitte stemmene må være for forslaget.
Blanke stemmer teller ikke.»
Og endre ordlyd i punkt 26:
«Endre ‘simpelt’ til ‘alminnelig’»
VEDTAK:
Forretningsorden, med forslaget fra landsstyret, ble godkjent.

Sak 2.6

Valg av fullmaktskomité

VEDTAK:
Philip Aubert (leder) og Lisa Zhuang ble valgt til fullmaktskomité.

Sak 2.7

Valg av redaksjonskomiteer

VEDTAK:
- Øyvind Kind Robertsen (leder), Susanne Holmås, Tord Hauge og Renate Oland ble
valgt til redaksjonskomité for politisk program.
- Amanda Rose Stratford Gamst (leder), Sondre Wedding Nyheim, Sigrid R. Steinsland
og Amalie Øversveen ble valgt til redaksjonskomité for strategi og langtidsplan.

Sak 2.8

Valg av reisefordelingskomité

VEDTAK:
- Sondre Reinton (leder), Christine Helena Hilsen og Thor-Rune Hansen ble valgt som
reisefordelingskomité.
- Det blir satt av 15 000 kr til reisefordeling til landsmøtedelegatene.
Reisefordelingskomiteen samler inn alle reiseregningskrav og fordeler pengene på
best mulig måte innenfor denne rammen. Tilskuddet utbetales til konto.

Sak 2.9

Valg av gjestekomité

VEDTAK:
Adrian Farner Rogne (leder) og Daniel Selstø blir valgt som gjestekomité.

Sak 2.10

Valg av resolusjonskomité

VEDTAK:
Martin Gjøen (leder), Bendik Hallstensen, Yvonne Borlaug og Robin Haukenes velges som
resolusjonskomité.

Sak 2.11

Valg av istandsettelseskomité

VEDTAK:
Maria Aspen (leder), Marius Kismul, Torbjørn Bekke, Olaug Hauge Norheim og Øyvind
Larsen Nygård velges som istandsettelseskomité.

Sak 2.12

Valg av tellekorps

VEDTAK:
Cathrine Michelle Hansen, Marie Jahren Fludal og Marie Thorstensen velges som tellekorps.

Sak 2.13

Godkjenning av representanter

VEDTAK:
Alle delegater i salen godkjennes.

Sak 3

Årsmelding og kontrollkomiteens
innstilling

Sak 3.1

Årsmelding for Juvente 2011

VEDTAK:
Årsmeldingen for Juvente 2011 ble godkjent.

Sak 3.2

Kontrollkomiteens innstilling

VEDTAK:
Kontrollkomiteens innstilling ble tatt til orientering.

Sak 4

Regnskap

Sak 4.1

Regnskap for Juvente 2011

VEDTAK:
Regnskapet til Juvente 2011 ble vedtatt.

Sak 4.2

Revisjonsberetning for Juvente

Revisjonsberetningen ble lest opp.
VEDTAK:
Tatt til orientering.

Sak 4.3

Regnskap for Juventes hjelpefond 2011

VEDTAK:
Regnskapet for Juventes hjelpefond 2011 godkjennes.

Sak 4.4

Revisjonsberetning for Juventes hjelpefond

Revisjonsberetningen ble lest opp.
VEDTAK:
Tatt til orientering

Sak 5

Strategi

VEDLEGG:
- Alle de skriftlige forslagene til begge sakene er i vedlegg 1.
- De reviderte dokumentene er i vedlegg 2.

Sak 5.1

Strategidokument

VEDTAK:
Strategidokumentet med de endringer som ble vedtatt under landsmøtet, ble vedtatt.

Sak 5.2

Langtidsplan

VEDTAK:
Langtidsplanen med de endringer som ble vedtatt under landsmøtet, ble vedtatt.

Sak 6

Politisk program

Sak 6.1

Politisk program for 2012-2014

VEDTAK:
Politisk program med de endringer som ble vedtatt under landsmøtet, ble vedtatt.
VEDLEGG:
- De skriftlige endringsforslagene er i vedlegg 3.
- Det vedtatte langtidsplandokumentet er i vedlegg 4.

Sak 7

Innkommende saker

VEDLEGG:
De oppdaterte vedtektene er i vedlegg 5. Dette gjelder sak 7.1 – 7.3.

Sak 7.1

Årsmøtetid

VEDTAK:
§ 3 Lokallag, punkt 3 i vedtektene:
«Årsmøtet i laget gjennomføres hvert år innen utgangen av februar. Alle medlemmer i laget
som har betalt kontingent inneværende eller siste år har tale-, forslags- og stemmerett.
Årsmøtet skal minst behandle […]»
Endres til:
«Årsmøtet i laget gjennomføres hvert år. Alle medlemmer i laget som har betalt kontingent
inneværende eller siste år har tale-, forslags- og stemmerett. Årsmøtet skal minst behandle
[…]»

Sak 7.2

Livssyn

VEDTAK:
§ 1 Navn og formål, punkt 3 i vedtektene:
«Juvente er partipolitisk uavhengig og religiøst nøytral.»
Endres til:
«Juvente er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral.»

Sak 7.3

Stemmetall for gyldige vedtak

VEDTAK:
§ 6 Landsmøtet, punkt 10 i vedtektene:
«Et gyldig vedtak må ha minst halvparten av stemmene for, med mindre annet er sagt i
vedtektene»
Endres til
«Et gyldig vedtak må ha simpelt flertall med mindre annet er sagt i vedtektene»

Sak 7.4

Politiattest for tillitsvalgte og ansatte i Juvente

VEDTAK:
Medlemmer av landsstyret må fremvise politiattest senest to måneder etter landsmøtet de
først ble valgt på. Dersom et medlem av landsstyret ikke kan fremvise gyldig politiattest skal
vedkommende permitteres fra landsstyret.
Ansatte i Juvente må kunne vise gyldig politiattest.

Sak 8

Resolusjoner

Sak 8.1

Resolusjon: «Stortingsmelding om ruspolitikk»

Resolusjon skrevet av Adrian Farner Rogne og Valgeir Freyr Grinde.
RESOLUSJONSKOMITEENS INNSTILLING:
Resolusjonen blir godkjent.
VEDTAK:
Resolusjonen ble godkjent.
VEDLEGG:
Resolusjonen er i vedlegg 6.

Sak 8.2

Resolusjon: «Nei er nei!»

Resolusjon skrevet av Liv Hauge Norheim.
RESOLUSJONSKOMITEENS INNSTILLING:
Resolusjonen blir godkjent.
FORSLAG 1
5. avsnitt, endres siste linje til:
«Det vil bidra til å sikre en bedre rettstrygghet i Norge»
FORSLAG 2
Nytt avsnitt nederst:
«En stor andel seksuelle overgrep i Norge skjer i forbindelse med rusmiddelbruk.»
Nytt punkt:
«Myndighetene må arbeide for å forebygge voldtekt, som et ledd i dette føre en restriktiv
ruspolitikk.»
VEDTAK:
Resolusjonen ble godkjent.
VEDLEGG:
Resolusjonen er i vedlegg 7.

Sak 9

Kontingent

Sak 9.1

Kontingent for 2012

VEDTAK:
Medlemskontingenten i Juvente forblir uendret.
Kontingentsatsene er da som følger:
Årskontingent for medlem 13-25 år:
Årskontingent for medlem 26 år +:
Årskontingent for medlem første år, uansett alder:
Kontingent to første år ved innmelding f.o.m. 1. juli:

Sak 10

Budsjett

Sak 10.1

Budsjett for 2013

VEDTAK:
Budsjettet for 2013 vedtas.

100 kr
250 kr
50 kr
100 kr

Sak 11

Valg

Sak 11.1

Valg av nytt landsstyre

SAKSGANG
Vedtektene sier at alle personvalg i landsstyresaken skal være skriftlige. Det ble foreslått fra
dirigentbordet å avvike fra denne praksisen. Eirik Tryland Haugdal krevde skriftlig votering på
alle poster.
På varapostene (1., 2. og 3. vara) ble det gjort en votering, hvor man stemte én gang på alle.
BENKINGER
Sveinung Knudsen Nøding stilte mot Thor-Rune Hansen sin innstilte styrepost.
SKRIFTLIG VOTERING
Amanda Rose Stratford Gamst mot ingen
Amanda:
31
Blanke:
17
Thor-Rune Hansen mot Sveinung Knudsen Nøding
Thor-Rune: 14
Sveinung:
30
Blanke:
4
Sara Hauge mot ingen
Sara:
41
Blanke:
6
Kristoffer Holm mot ingen
Kristoffer:
41
Blanke:
5
Forkastet:
1
Erlend Furholt Moen mot ingen:
Erlend:
41
Blanke:
6
Christine Helena Hilsen mot ingen
Christine:
36
Blanke:
11
Sigrid Ragnarsdatter Steinsland mot ingen
Sigrid:
36
Blanke:
11

VEDTAK:
Landsstyret består nå av følgende personer:
VERV
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. vara
2. vara
3. vara

PERSON
Amanda Rose Stratford Gamst
Martin Gjøen
Liv Hauge Norheim
Øyvind Kind Robertsen
Sara Hauge
Kristoffer Holm
Sveinung Knudsen Nøding
Erlend Furholt Moen
Christine Helena Hilsen
Sigrid Ragnarsdatter Steinsland

ÅR
1
1 (valgt i fjor)
1 (valgt i fjor)
1 (valgt i fjor)
2
2
2
1
1
1

Blant de faste styremedlemmene er Martin Gjøen valgt som nestleder.

Sak 11.2

Valg av økonomi- og administrasjonsutvalg

VEDTAK:
VERV
Leder
Medlem
Medlem
1. vara
2. vara

PERSON
Kristoffer Holm
Martin Løvlien
Heidrun Ullerud
Christine Helena Hilsen
Valgeir Freyr Grinde

Sak 11.3

Valg av kontrollkomité

(fra landsstyret)

(fra landsstyret)

Valgkomiteen skrev i sakspapirene at innstilling på 3. vara skulle komme. Valgkomiteen la
frem på møtet en innstilling på at Hege Falch Moen ble valgt som 3. vara.
VEDTAK
VERV
Leder
Medlem
Medlem
1. vara
2. vara
3. vara

PERSON
Jan Tore Evensen
Petter Holstad
Maria Aspen
Ingunn Aanes
Eivind Marienborg
Hege Falch Moen

Sak 11.4

Valg av revisor

Landsstyret la frem sitt forslag på valg av revisor på landsmøtet: Kay Vidar Thomassen fra
FGH Revisjon.
VEDTAK:
Kay Vidar Thomassen fra FGH Revisjon velges som revisor.

Sak 11.5

Valg av valgkomité

VEDTAK:
VERV
Leder
Medlem
Medlem
1. vara
2. vara
3. vara

PERSON
Martin Strand
Lene Eide
Elisabeth Selvik
Trude Skåret
Marie Evensen
Eirik Tryland Haugdal

Sak 12

Avslutning ved nyvalgt leder

Amanda Rose Stratford Gamst avsluttet landsmøtet.

Underskrifter
Referenter

_________________________________________________
Petter Holstad
referent

_________________________________________________
Petter Wilhelmsen
referent

Protokollunderskrivere

_________________________________________________
Stig Johan Berggren
protokollunderskriver

_________________________________________________
Hege Forland Mo
protokollunderskriver

«…Da Tanken meldte sig, var det ligesom et
Uveir brød løs over mig»
… skal Asbjørn Kloster ha skrevet da han kom på
ideen om å starte stavanger afholdsforening i 1859.

Vedlegg til protokollen fra Juventes landsmøte i 2012

Vedlegg 1

Skriftlige forslag – sak 6.1 og 6.2
Her er en oversikt over alle de skriftlige forslagene som kom inn til debatten om
strategidokumentet. DNR betyr «delegatnummer» og FNR betyr «forslagsnummer».
Sammen med sakspapirene danner dette dokumentet grunnlaget for den endelige versjonen
av strategidokumentet som ligger ved som vedlegg 2.

Sak 6.1

Strategidokumentet

Forslagsstiller
Forslag
Begrunnelse
Red.kom.:
Dirigent:

Sigrid Ragnarsdatter Steinsland
Linje 9, etter «avholdsstandpunktet», legge til:
«definere solidaritetsbegrepet».

FNR

1

Forslaget til endring vedtas.
Forslaget ble vedtatt ved votering.

Forslagsstiller Christine Helena Hilsen
FNR
2
Eirik Tryland Haugdal
Forslag
Stryke linje 11 og 12 og heller oversende det nye styret forslaget om å
jobbe med en bedre formulering av visjonen.
Begrunnelse
Vi føler ikke at vi er ferdige når denne visjonen er oppfylt og trenger derfor
en bedre visjon.
Red.kom.:
Ingen innstilling.
Dirigent:
Forslagsstilleren trakk forslaget sitt.
Forslagsstiller
Forslag
Begrunnelse
Red.kom.:
Dirigent:

FNR
Liv Hauge Nordheim
Legge til ordet «solidaritet» i linje 11. Ny linje blir:
«En demokratisk verden basert på menneskeverd og solidaritet»

3

Ingen innstilling.
Forslaget ble vedtatt ved votering.

Forslagsstiller Thor-Rune Hansen
FNR
4
Forslag
Linje 12, stryke de to siste ordene i visjonen slik at den lyder:
«En demokratisk verden basert på menneskeverd der rusmidler ikke
skaper problemer»
Begrunnelse
Da jeg føler at det føles rart/flåsete å spesifisere at det gjelder mennesker,
og slik blir setningen litt penere.
Red.kom.:
Forslaget til endring hvis vi velger en visjon.
Dirigent:
Forslaget ble vedtatt ved votering.
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Forslagsstiller Thor-Rune Hansen
FNR
5
Forslag
Linje 17, stryke ordene «å gå på fest».
Begrunnelse
Dette er for å tydeliggjøre at «motstanderen» ikke er å være edru på fest,
men at intensjonen snarere er at motstanderen er «fyll», også ikke på fest.
Red.kom.:
Støtter intensjonen i forslaget og foreslår å endre teksten til:
«Vi må konkurrere med fylla».
Dirigent:
Forslagsstiller trakk sitt forslag til fordel for redaksjonskomiteen sitt.
Redaksjonskomiteen sitt forslag ble vedtatt ved votering.
Forslagsstiller
Forslag
Begrunnelse
Red.kom.:
Dirigent:

FNR
Tord Hauge
6
Bytte ut linje 17 og 18 i strategidokumentet med:
«Aktivitet: Juventes aktiviteter skal være mangfoldig og inkluderende»
Forslaget er foreslått forkastet.
Forslagsstiller trakk sitt forslag.

Forslagsstiller Sondre Wedding Nyheim
FNR
7
Forslag
«Vi bør utvide aktivitetsplanen vår. Hva funker best når man er edru. Ha
realiseringsleker, adrenalinfylte aktiviteter, konsentrasjonsbasert, mindre
pizza, bowling og film og mer aktiviteter.»
Begrunnelse
Red.kom.:
Forslaget er foreslått forkastet, men oversendes landsstyret i forbindelse
med arbeid med å utvikle ny aktivitetsprofil.
Dirigent:
Forslaget til redaksjonskomiteen ble vedtatt.
Forslagsstiller Sigrid Ragnarsdatter Steinsland
FNR
8
Forslag
Linje 24, i slutten av avsnittet «politikk», legge til:
«Solidaritetstanken skal tydelig ligge til grunn for Juventes ruspolitiske
arbeid»
Begrunnelse
Red.kom.:
Forslaget foreslås forkastet.
Dirigent:
Forslaget ble vedtatt.
Forslagsstiller
Forslag
Begrunnelse
Red.kom.:
Dirigent:

FNR
Sondre Wedding Nyheim
Bli mer synlige i alle aldersgrupper og holde oss mer i lyset.
Alle vet om NU og slik, men et mindretall vet om Juvente.
Forslaget forkastes, intensjonen er ivaretatt i avsnittet «ekstern
kommunikasjon».
Forslaget ble ikke opprettholdt.

9
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Sak 6.2

Vedlegg 1

Langtidsplan

Forslagsstiller Sigrid Ragnarsdatter Steinsland
FNR
1
Sara Hauge
Forslag
Nytt punkt i langtidsplanen for 2012:
«Internasjonalt arbeid.
I løpet av 2012 må det bli gjennomført en prosess der vi finner ut av hva
det internasjonale arbeidet skal inneholde og innebære.»
Begrunnelse
Red.kom.:
Forslaget til endring vedtas.
Dirigent:
Forslaget ble vedtatt ved votering.
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Vedlegg 2

Strategi og langtidsplan for Juvente
2012-2016
Vedtatt på Juventes landsmøte 1. – 2. august 2012
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Juventes strategidokument:

Strategien vår er å satse på hovedområdene forebygging, aktivitet og politikk. Dette
skal vi bli eksperter på.
Vi må akseptere at vi ikke kan redde hele verden samtidig. Juvente skal fokusere på å skape
rusfrie aktiviteter for ungdom, forebygge rusproblemer, og jobbe for en ansvarlig ruspolitikk.
Visjon og ideologi: Vi trenger et prinsipprogram som spisser og styrer arbeidet vårt. Det må
skapes på grunnlag av en bred diskusjon i organisasjonen. Når prinsipprogrammet er på
plass må hele organisasjonen styre etter dette. Vi må finne nye begrunnelser for
avholdsstandpunktet, definere solidaritetsbegrepet og spisse fokuset vårt. Vi må fokusere på
det som gjør oss unike som ungdomsorganisasjon – avhold, ruspolitikk og forebygging.
Juventes visjon er: En demokratisk verden basert på menneskeverd og solidaritet der
rusmidler ikke skaper problemer.
Hovedområder
Forebygging: Juvente må drive godt og effektivt rusforebyggende arbeid. Utsatt debutalder
og/eller lavere forbruk av rusmidler er målene med alt forebyggingsarbeidet vi gjør. Vi må
aktivt prøve å nå ut til flere målgrupper på flere arenaer.
Aktivitet: Vi må konkurrere med fylla . Hvis ungdom har valget mellom å gå på fylla eller
delta på vår aktivitet – hva bør vår aktivitet være? Flere av Juventes aktiviteter skal ha et
ideologisk/faglig innhold, og flere av aktivitetene våre skal være utadretta og gi deltakerne
kule opplevelser. Juventes skal arrangere aktivitet for ungdom utenfor organisasjonen.
Politikk: Vi skal fokusere på ungdomsfyll, pris og tilgjengelighet. Vi skal legge opp det
politiske arbeidet vårt slik at vi hvert år gjennomfører flere sentralt initierte politiske aksjoner
og kampanjer som lokallag og medlemmer deltar i. Solidaritetstanken skal tydelig ligge til
grunn for Juventes ruspolitiske arbeid.
Virkemidler
Skolering: Medlemmene våre skal bli flinkere og mer kunnskapsrike. De skal lære noe nytt
gjennom hele medlemskapet. Skoleringen skal begynne tidlig og være systematisk og
helhetlig. Å kunne masse er kult og nyttig, og læring gjør at medlemmene blir i
organisasjonen. Medlemmene skal være godt skolert i hvordan og hvorfor vi jobber med
forebygging, aktiviteter og politikk.
Økonomi: Juvente må bruke penger for å vokse. Fremover må vi være beredt til å bruke en
del oppsparte midler til å verve, og utvikle organisasjonen og prosjektene våre. Aktiviteten
skal i større grad finansieres av lokale tilskudd. Juvente trenger en totalgjennomgang av
økonomirutinene for å få en bedre økonomistyring.
Eiendommer: Vi skal selge eiendommene vi ikke bruker, og pusse opp de vi bruker.
Eiendommene skal kunne brukes mer aktivt til forebygging, aktiviteter og politisk arbeid, og
være i en slik stand at de kan leies ut eksternt og finansiere seg selv.
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Medlemmer: Vi må verve mange flere. Gjennom åpne arrangementer, venneverving og
Fristil har vi størst potensiale for å få aktive medlemmer. Samtidig må vi satse på gode
stand-arenaer og på å nå ut til minoritetsungdom. Medlemmene må få oppfølging og
skolering fra dag en, slik at de blir aktive og er medlem lenge. Vi skal vokse med 10 % hvert
år.
Intern kommunikasjon: Informasjonen i organisasjonen skal gå begge veier mellom
medlemmer, lokallag, kretser og sentralt. Juvente skal være superdemokratisk og i større
grad involvere kretsene i beslutninger. Den interne informasjonen skal i hovedsak være
digital og lett tilgjengelig. Det skal være lav terskel for å ta kontakt med lag, krets og sentralt.
Ekstern kommunikasjon: Juvente må sørge for å være synlige og aktive der ungdom er.
Sosiale medier, skoler og ungdomsklubber er et minimum. Ungdom skal se de kule
aktivitetene våre. Voksne skal se det gode forebyggingsarbeidet og de politiske kampanjene
våre.
Organisasjonskultur: Juvente skal være åpen for alle. Vi skal aktivt inkludere ulike
ungdomsgrupper, subkulturer og minoriteter i arbeidet vårt. Når ting går bra skaper det
optimisme og engasjement - vi må hele tiden vise fram det positive som skjer. Problemer i
det sosiale miljøet vårt må tas tak i umiddelbart.
Organisasjon: Skolering, oppfølging og samarbeid-, og verving, aktivitet og synlighetprinsippet skal være innarbeidet i lag og krets. Strategiarbeidet skal videreføres, og
strategidokumentet og langtidsplanen skal revideres hvert år. Administrasjonen skal spre
engasjement og legge til rette for frivillig arbeid.
Trusler
Redusert tilskudd til drift eller Fristil er den største reelle, akutte trusselen vi står overfor.
Derfor må vi arbeide for å sikre Fristil og andre tilskudd. Fristil må forbedres, forholdet til
tilskuddsgiverne må styrkes. Samtidig må vi utvikle nye tiltak/prosjekter på nye arenaer så vi
står på flere bein og forebygger bedre.
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2012
Hovedfokus:
Strategien.
Medlemmer, lokallag og kretser skal kjenne til strategien vår.
Visjon og ideologi:
Vi starter en prosess med å lage nytt prinsipprogram.
Aktivitet:
Sprint gjennomføres på høsten. Poenggivingen speiler den nye aktivitetsprofilen. Ideologiske/faglige
og kule aktiviteter prioriteres.
Den nye aktivitetsprofilen utvikles.
Forebygging:
Fristil evalueres.
Vi utarbeider en strategi for å bevare forebygging i skolen.
Hjelpefondet vurderes brukt til utvikling av Kolon.
Politikk:
Ny politisk kampanje utarbeides.
Skolering:
Nivå 1 av skoleringsopplegget ferdigstilles og innarbeides.
Nivå 2 påbegynnes.
Økonomi:
Vi får på plass finansiering av kretser via BURene eller fylkeskommuner.
Eiendommer:
Vi utvikler en eiendsomsstrategi med hjelp fra en innleid konsulent.
Medlemmer:
Vi innfører rutine med å ringe alle medlemmer ved innmelding.
Vervepremiene er ekstra fine.
1000 medlemmer.
Intern kommunikasjon:
En intern kommunikasjonsplan utarbeides og innarbeides.
Det siste LS-møtet i 2012 utvides til å inkludere kretsledere.
Vi gjennomfører en lokallagsundersøkelse.
Ekstern kommunikasjon:
Organisasjonskultur:
Vi gjennomfører tiltak basert på resultatene fra medlemsundersøkelsen.
Organisasjon:
Alle administrasjonsrutiner skriftliggjøres.
Vi utvikler og implementerer en beredskapsplan for organisasjonen.
Kommunikasjonen mellom styret og administrasjonen forbedres, og administrasjonen ansvarliggjøres
i forhold til gjennomføring av styrevedtak, planer og strategi.
Internasjonalt arbeid:
Det må gjennomføres en prosess hvor vi finner ut av hva det internasjonale arbeidet skal inneholde og
innebære.
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2013
Hovedfokus:
Aktivitet
Den nye aktivitetsprofilen etableres. I løpet av året legger vi om aktiviteten i lokallagene til å ha et
ideologisk/faglig innhold eller være så fete at de glatt danker ut en fest
Visjon og ideologi:
Nytt prinsipprogram legges frem for landsmøtet.
Aktivitet:
Ny aktivitetsprofi etableres med kule aktiviteter og faglig innhold.
Frifond brukes som styringsverktøy for å styre aktiviteten.
Alle lokallag skal arrangere konsert eller fest i samarbeid med en ungdomsklubb.
Forebygging:
Vi starter en prosess med utvikling av Fristil.
Kolon testes ut i praksis.
Kompis evalueres og vi vurderer om prosjektet skal videreføres.
Vi skaffer økt lokal finansiering av forebyggingsarbeidet vårt.
Politikk:
En politisk kampanje gjennomføres på våren.
Vi er tydelige i forbindelse med Stortingsvalget.
Skolering:
Nivå 2 og 3 av skoleringsopplegget ferdigstilles. Skoleringen er nå helhetlig.
Vi etablerer en sentral søkbar skoleringspott for kretsene.
Økonomi:
Vi gjør en totalgjennomgang av økonomirutiner.
Vi henter inn midler fra nedlagte/inaktive lag.
Vi begynner arbeidet med å finne en ny lokalisering av kontoret – helst sammen med resten av
rusfeltet.
Eiendommer:
Vi selger 1-2 eiendommer.
Oppussing av Kirkevik og Gon prioriteres.
Medlemmer:
VI etablerer et samarbeid med en Minoritetsorganisasjon.
Vi starter med systematisk verving av minoritetsungdom.
Ordningen med sommerververe videreføres, basert på erfaringer fra 2012.
1100 medlemmer.
Intern kommunikasjon:
Som en prøveordning utvider vi landsstyret med kretslederne to ganger årlig.
Vi utvikler en ny medlemspakke.
Et nytt medlemsnett står ferdig, og inkluderer en premierings-/belønningsordning for tillitsverv,
skolering og lignende.
Vi gjennomfører en undersøkelse blant utmeldte medlemmer.
Kommunikasjonen til medlemmer utvikles fra å fokusere på tilbud om aktivitet til å fokusere på
informasjon om hvordan man kan engasjere seg og bidra.
Ekstern kommunikasjon:
En plan for ekstern kommunikasjon utvikles og innarbeides.
Den nye aktivitetsprofilen gjøres synlig på internett, i sosiale medier og i media.

Organisasjonskultur:
Workshops og kurs i inkludering gjennomføres for lokallagene.
Organisasjon:
SOS- og VAS- prinsippet er ferdig etablert i lokallag og kretser.
Internasjonalt arbeid:
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2014
Hovedfokus:
Skolering
I løpet av året er det nye skoleringsopplegget i bruk i hele organisasjonen.
Visjon og ideologi:
Aktivitet:
Endringen i aktivitetsprofil er fullført. All aktiviteten i organisasjonen skjer nå i tråd med
aktivitetsprofilen.
Forebygging:
Vi utvikler et opplegg om rusmidler som vi tilbyr i konfirmasjonsundervisning.
Vi starter en prosess med å utvikle et nytt forebyggingstiltak basert på den beste tilgjengelige
forskningen og erfaringen på feltet.
Utviklingen av Fristil er ferdig.
Kolon er i ordinær drift.
Politikk:
Vi vurderer om vi skal videreføre Skjenkekontrollen.
En politisk kampanje kjøres på våren (enten en ny eller en reprise fra 2012).
Skolering:
Det nye skoleringsopplegget er i bruk i fullskala. Kretsene har ansvar for drift av opplegget.
Vi har mye medieskolering og politisk skolering som forberedelse til 2015.
Økonomi:
Eiendommer:
Vi selger 2-3 eiendommer.
Oppussing av Lyngbråten og Sjøgaren prioriteres.
Medlemmer:
Alle medlemmer får tilbud om skolering i løpet av året.
Alle nye medlemmer får grunnskolering i løpet av året.
1210 medlemmer.
Intern kommunikasjon:
Prøveordningen med utvidet landsstyre evalueres, og vi vurderer om den skal gjøres permanent.
Vi gjennomfører en medlemsundersøkelse.
Vi frisker opp den grafiske profilen.
Ekstern kommunikasjon:
Vi gjennomfører en omdømmeanalyse/-undersøkelse.
Vi arbeider aktivt med å bedre forholdet til våre tilskuddsgivere.
Organisasjonskultur:
Vi hever statusen for skolering og kunnskap i organisasjonen gjennom blant annet aktiv bruk av
belønningsordningen i medlemsnett.
Organisasjon:
Vi gjennomfører en prosess med effektivisering av administrasjonen.
Internasjonalt arbeid:
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2015
Hovedfokus:
Politikk
I løpet av året markerer vi oss som en viktig ruspolitisk aktør.
Visjon og ideologi:

Aktivitet:

Forebygging:
Vi utvikler og tester vårt nye forebyggingstiltak.
Politikk:
Vi jobber systematisk med kommunenes ruspolitiske handlingsplaner.
Vi gjennomfører to politiske kampanjer i løpet av året.
Skolering:
Skoleringsopplegget fornyes og forbedres.
Økonomi:
Eiendommer:
Vi selger 2-3 eiendommer.
Oppussing av Sjøstrand prioriteres.
Medlemmer:
Vi gjennomfører en medlemsanalyse etter LNUs ”Medlemsmodellen”.
Vi gjør forsøk med systematisk verving og etablering av lokallag i Norges 5 største byer.
1340 medlemmer.
Intern kommunikasjon:
Vi vurderer om organiseringen med kretser er hensiktsmessig.
Vi gjennomfører en lokallagsundersøkelse.
Ekstern kommunikasjon:
Vi fornyer nettsidene våre.
Vi er ekstra mye synlige i media om politiske saker.
Organisasjonskultur:
Vi gjennomfører tiltak basert på resultatene fra medlemsundersøkelsen.
Organisasjon:
Vi starter en ny strategiprosess fra scratch.
Internasjonalt arbeid:
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2016
Hovedfokus:
Forebygging
I løpet av året markerer vi oss som en viktig forebyggingsaktør og lanserer et nytt forebyggingstiltak.
Visjon og ideologi:

Aktivitet:

Forebygging:
Det nye forebyggingstiltaket etableres i fullskala,
Politikk:
Vi fortsetter arbeidet med ruspolitiske handlingsplaner.
Vi gjennomfører to politiske kampanjer i løpet av året.
Skolering:
Et nytt nivå 4 i skoleringen legges til (for eksempel med lobbyarbeid i EU og lignende temaer).
Økonomi:
Eiendommer:
Vi etablerer en felles eiendomsforvaltning for våre eiendommer (eventuelti samarbeid med IOGT og
DNT). Alle våre eiendommer skal nå være selvfinansiert, og helst inntektsbringende.
Vi selger all resterende eiendomsmasse som ikke er i bruk.
Opprustingen av eiendommene våre er ferdig.
Vi vurderer kjøp av nye eiendommer.
Medlemmer:
Vi gjør forsøk med systematisk verving og etablering av lokallag i alle fylker.
1470 medlemmer.
Intern kommunikasjon:
Vi gjennomfører en medlemsundersøkelse.
Ekstern kommunikasjon:
Forebyggingsarbeidet vårt synliggjøres – spesielt overfor kommuner vi driver forebygging i.
Organisasjonskultur:
Vi gjennomfører et inkluderingsprosjekt i samarbeid med minoritetsorganisasjon.
Organisasjon:
En ny strategi legges frem for landsmøtet.
Internasjonalt arbeid:
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Skriftlige forslag – sak 7.1
Her er en oversikt over alle de skriftlige forslagene som kom inn til debatten om
strategidokumentet. DNR betyr «delegatnummer» og FNR betyr «forslagsnummer».
Sammen med sakspapirene danner dette dokumentet grunnlaget for den endelige versjonen
av strategidokumentet som ligger ved som vedlegg 2.

Forslagsstiller Christine H. Hilsen
FNR
1
Kristine Langberg
Eirik Tryland Haugdal
Ola Ødegaard
Lisa Zhuang
Forslag
Bytte rekkefølgen på kapitlene i politisk program. Nye kapitler vil da være: 2
ungdom og samfunn, 3 fred og utvikling, 4 rusmidler
Begrunnelse
Vi vil ikke at Juvente skal framstå som kun en avholdsorganisasjon og
ønsker derfor at kapitlene om ungdom og samfunn og fred og utvikling
flyttes fram i programmet.
Red.kom.:
Forslaget foreslås forkastet fordi strukturen i forslaget er den som best
gjenspeiler organisasjonen. Strukturen endrer ikke på innholdet og de som
er interessert vil likevel lese hele programmet.
Dirigent:
Forslaget ble opprettholdt.
Forslaget ble avvist ved votering.
Forslagsstiller Kristoffer Holm
FNR
2
Forslag
Stryk setning to, linje 5, 6 og 7.
Begrunnelse
Red.kom.:
Redaksjonskomiteen foreslår at dersom det vedtas en visjon på
landsmøtet, skal denne ta setningens plass. Dersom det ikke vedtas en
visjon, strykes setningen.
Dirigent:
Forslaget til redaksjonskomiteen ble vedtatt.
Forslagsstiller Jakop Hauge
FNR
3
Forslag
Jeg er helt enig med at promillegrensen på sjøen senkes til 0,2, men jeg vil
få med at vi står for flere promillegrenser til sjøs.
Begrunnelse
Red.kom.:
Redaksjonskomiteen mener kulepunktet skal stå som nå, men at det
legges til en ny leddsetning slik at punktet blir: «Promillegrensene for bil må
opprettholdes, og promillegrensene på sjøen senkes til 0,2 promille. Det
må gjennomføres flere promillekontroller både til lands og til vanns.»
Dirigent:
Forslaget til redaksjonskomiteen ble vedtatt.
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Forslagsstiller Thor-Rune Hansen
FNR
4
Cathrine Michelle Hansen
Marie Thorstensen
Aili Kirste
Petter Holstad
Forslag
Nytt kulepunkt: «Vinmonopolet og serveringssteder må få et bedre utvalg
av alkoholfrie produkter.»
Begrunnelse
Red.kom.:
Forslaget foreslås forkastet. Vinmonopolet har allerede et godt utvalg av
alkoholfrie alternativer, og serveringssteder har krav om alkoholfrie
alternativer.
Dirigent:
Forslaget ble opprettholdt.
Forslaget ble avvist ved votering
Forslagsstiller
Forslag
Begrunnelse
Red.kom.:
Dirigent:

Kristoffer Holm
Stryke punkt på linje 132.

FNR

5

Forslaget foreslås forkastet.
Forslaget ble forkastet.

Forslagsstiller Daniel Selstø
FNR
6
Forslag
Linje 132 – endring: ”Ordningen med stemmerett for 16-åringer bør
videreføres som en prøveordning. Denne ordningen bør testes i alle
kommuner, og også under stortingsvalg. ”
Begrunnelse
Red.kom.:
Forslaget foreslås forkastet. Dette er allerede utprøvd i flere kommuner
med gode resultater.
Dirigent:
Forslagsstiller trakk sitt forslag til fordel for forslag nr. 7.
Forslagsstiller Alexander Kjellby
FNR
7
Forslag
Linje 132 – endring: ”Ordningen med stemmerett for 16-åringer må
videreføres. Denne ordningen bør testes i alle kommuner, og også under
stortingsvalg.”
Begrunnelse
Red.kom.:
Ble ikke behandlet av redaksjonskomiteen fordi forslaget kom under
forhandlingene.
Dirigent:
Forslaget ble vedtatt ved votering med tellekorps:
26 for forslaget til Kjellby.
22 for forslaget til redaksjonskomiteen.
3 blanke stemmer.
Forslagsstiller Bendik Hallstensen
FNR
8
Forslag
Endre linje 137 fra «Alle former for rasisme og diskriminering må
bekjempes» til «Alle former for rasisme og diskriminering må bekjempes,
og rasismeparagrafen må håndheves strengere.»
Begrunnelse
Red.kom.:
Forslaget foreslås vedtatt og innlemmet i politisk program.
Dirigent:
Forslagsstiller trakk sitt forslag til fordel for forslag nr. 9.
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Forslagsstiller Erlend Moen
FNR
9
Forslag
Endre linje 137 fra «Alle former for rasisme og diskriminering må
bekjempes» til «Alle former for rasisme og diskrimineres må bekjempes,
det må fokuseres på ytringsansvar i media og politikken.»
Begrunnelse
Red.kom.:
Ble ikke behandlet av redaksjonskomiteen fordi forslaget kom under
forhandlingene.
Dirigent:
Forslaget ble vedtatt ved votering.
Forslagsstiller Kristoffer Holm
FNR
10
Forslag
Legg til punkt under 4. fred og utvikling:
- Det internasjonale samfunn må samles om å håndtere utfordringer rundt
klimaendringer.
Begrunnelse
Red.kom.:
Forslaget foreslås vedtatt og innlemmet i politisk program.
Redaksjonskomiteen anser dette som et punkt med høy oppslutning siden
det ble vedtatt så sent som i fjor.
Dirigent:
Forslaget ble vedtatt.
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Politisk program for 2012-2014
1 Innledning
Juvente er en organisasjon for, av og med edru ungdom. Juventes visjon er en demokratisk
verden basert på menneskeverd og solidaritet der rusmidler ikke skaper problemer. Hele
Juventes ideologi og politiske fundament bygger på tanken om menneskeverd: Juvente
mener at alle mennesker har rett til å bli rettferdig behandlet, til et verdig liv, og til å kunne si,
mene og tro det man vil uten frykt for forfølgelse, uavhengig av nasjonalitet, hudfarge,
livssyn, seksuell legning, funksjonshemning, kjønn eller andre ulikheter.
Juvente arbeider for å skape engasjerende, trygge og inkluderende miljøer hvor
menneskeverd står i sentrum, og bruk av rusmidler er overflødig. Juvente ønsker å endre
samfunnet vi lever i, og arbeider aktivt for å forbedre vår egen og andres hverdag. Juvente vil
bedre livssituasjonen til mennesker både i og utenfor Norge.
Juvente mener at det å bry seg, engasjere seg og faktisk gjøre noe for samfunnet, er å vise
solidaritet. Vi vil arbeide mot diskriminering, sosiale problemer, undertrykking, rusproblemer,
krig og konflikter, og engasjerer oss for menneskeverd, solidaritet, demokrati, rettferdighet,
utvikling og fred. Det er derfor Juvente er en solidaritetsorganisasjon med et
avholdsstandpunkt.

2 Rusmidler
Problemer knyttet til rusmidler er blant vår tids største utfordringer, og er kilde til både
sosiale, politiske, økonomiske og helsemessige problemer og skader for både
enkeltmennesker og samfunnet. Dette er utgangspunktet for Juventes ruspolitiske
engasjement. Juvente ønsker en ansvarlig ruspolitikk der forebygging, reguleringer,
behandling og rehabilitering er de viktigste faktorene for å sikre best mulig helse og velferd
for alle.
Juvente anser ikke bruk av rusmidler som en privatsak. Mange setter enkeltindividets frihet
og rett til å bestemme seg selv foran vårt felles ansvar for et velfungerende samfunn.
Juvente mener at alle samfunnets medlemmer blir påvirket av individenes handlinger, og vi
har forstått at samfunnsproblemer er alles ansvar. Juvente mener at salg og bruk av
rusmidler går på bekostning av fellesskapets beste.
Mange fattige land rammes hardt av alkoholindustriens kyniske framferd. Verdens
helseorganisasjon (WHO) er bekymret fordi veksten i alkoholforbruket i utviklingslandene gir
grunn til å forvente at det også blir flere alkoholrelaterte skader i disse landene. Juvente
deler denne bekymringen, og støtter derfor FORUT, Juventes bistandsorganisasjon, i deres
arbeid på dette feltet.
Forebygging
Juvente mener at det både er mer effektivt og mer humant å forebygge enn å behandle
rusproblemer. En økt satsing på forebygging vil føre til at det på sikt vil bli færre rusrelaterte
problemer i samfunnet. Denne satsingen bør inneholde holdningsskapende arbeid,
rusmiddelfrie fritidstilbud for ungdom og politisk regulering gjennom pris og tilgjengelighet.
Rusmiddelforebygging og temaer relatert til rusmidler bør få en mer sentral plass i
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ungdomsskolen og videregående skole, og Juvente mener at frivillige organisasjoner må ha
en sentral rolle i det forebyggende arbeidet, både i skolen og på andre arenaer.
Behandling og rehabilitering
Juvente mener også at de som får problemer med egen eller andres rusmiddelbruk skal
møtes med den hjelp og verdighet de har krav på, og krever derfor at behandlingstilbudet til
rusavhengige og rehabiliteringen etter behandling må bli bedre. Rusavhengige har rett til god
behandling tilpasset egne behov for å bryte med egen avhengighet. Etter endt behandling er
det viktig med god rehabilitering og oppfølging for å sørge for integrering i samfunnet.
Rusavhengige skal møtes med respekt.
En ansvarlig alkoholpolitikk
De mest omfattende problemene som oppstår som følge av rusmiddelbruk kan knyttes til
alkohol. Juvente ønsker å begrense skadeomfanget av alkohol, og dette kan gjøres best og
mest effektivt gjennom god forebygging og restriktiv alkoholpolitikk. En ansvarlig
alkoholpolitikk bidrar til et bedre samfunn fordi den senker konsumet og på den måten bidrar
til økt velferd, trygghet og bedre helse. Gjennom forskningen på feltet vet vi at pris og
tilgjengelighet er de mest effektive tiltakene for å begrense bruken av alkohol, og dermed
også skadeomfanget.
Juvente mener at:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Forebygging skal være førsteprioritet i ruspolitikken
Frivillige organisasjoner må ha en sentral rolle i det forebyggende arbeidet, både i
skolen og på andre arenaer
Rusmiddelpolitikken ikke skal liberaliseres
Det må innføres en internasjonalt forbud mot alle former for reklame for alkohol og
narkotika
Det norske forbudet mot alkoholreklame styrkes med fokus på internett og sosiale
medier
Problemene rusmidler medfører i fattige land må stå sentralt i norsk bistandsinnsats
Vinmonopolet må opprettholdes og styrkes
Alkoholavgiftene må økes
Aldersgrensene må håndheves i butikker og på skjenkesteder
Promillegrensene for bil må opprettholdes, og promillegrensene på sjøen senkes til
0,2 promille. Det må gjennomføres flere promillekontroller både til lands og til vanns.
Maksimal skjenketid for alkohol må reduseres til klokken 2
Det må innføres et internasjonalt forbud mot bruk og omsetning av narkotika
Det må innføres advarselmerking av alkohol med fokus på skader på tredjeperson
Alkoholfrie soner må respekteres, opprettholdes og utvides
Brudd på alkoholloven skal straffes i form av inndragning av salgs- og
skjenkebevillinger
Det må innføres nasjonale regler for inndragelse av bevilling ved brudd på
alkoholloven
Alle kommuner skal ha helhetlige rusmiddelpolitiske handlingsplaner som favner så
vel alkoholpolitikk og forebygging, som behandling og ettervern
Alkoholindustrien skal ikke ha legitimitet i samfunnsdebatten siden et høyt forbruk er
av interesse for industrien
Det må i større grad tilbys medikamentfri behandling av rusavhengighet
Rehabiliteringen etter LAR-behandling må styrkes
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Pårørende til rusmisbrukere må gis god oppfølging

3 Ungdom og samfunn
Juvente er en organisasjon for, av og med ungdom som er opptatt av ungdoms hverdag. Det
er ungdommen som skal ta over verden, og gjennom å bygge ungdommen skapes også en
bedre framtid.
Deltakelse
Ungdom engasjerer seg gjerne i andre saker enn voksne, og det er viktig at også disse
meningene blir hørt. Ungdom har rett og plikt til å påvirke politikken som påvirker egen og
andres hverdag, og voksne er forpliktet til å lytte til ungdommen. Juvente ønsker å bidra til å
engasjere ungdom og styrke ungdoms muligheter og vilje til å engasjere seg. Juvente mener
at engasjement hos ungdom skapes av at ungdommer får være med på å bestemme over
områder som angår oss, og engasjement kan utøves gjennom deltakelse i frivillige
organisasjoner, gjennom opplæring i politisk arbeid og ved at ungdom tas på alvor.
Rettigheter
Juvente mener at det bør innføres en ungdomslov i Norge. Denne definerer ungdoms
rettigheter og muligheter, samt det offentliges forpliktelser overfor ungdom. Den bør
minimum inneholde krav om deltakelse i lokaldemokratiet og om rusmiddelfrie fritidstilbud i
alle kommuner. Juvente mener alle ungdommer har rett til et godt og rusfritt fritidstilbud,
uansett hvor man bor. Mange steder blir tiltak rettet mot ungdom nedprioritert, noe vi mener
er uansvarlig. Vi ønsker å skape miljøer der alle føler seg trygge, og hvor behovet for
rusmidler ikke er tilstede. For at dette skal være mulig, må det eksistere slike tilbud for alle.
Juvente ønsker et mangfoldig fritidstilbud for ungdom, og en økt andel lavterskeltilbud. Vi
mener at dersom ungdom får engasjere seg og drive med det de vil, vil de utvikle seg selv og
en sterk og stolt ungdomskultur.
Toleranse og inkludering
Samfunnet vi lever i blir stadig mer flerkulturelt og mangfoldig. Juvente mener at man må
legge positivitet og åpenhet til grunn for at et slik samfunn skal fungere. Ulike kulturer har
mye å lære av hverandre, og vi må ta hensyn til ulike menneskers ulike behov. Juvente
mener at identitet ikke skal være et hinder for menneskers frihet. Tvert imot må ulikhetene
respekteres og verdsettes. Vi krever derfor toleranse og like rettigheter for alle, uavhengig av
kjønn, farge, livssyn, funksjonshemninger, seksuell legning eller politisk oppfatning. For at
alle skal få et bedre liv, er det nødvendig at vi alle er åpne og villige til å tilpasse oss andres
behov.
Juvente mener at:
●
●
●
●

Ungdom må gis den kunnskapen som er nødvendig for å bli sett og hørt
Rammevilkårene og tilskuddsordninger for frivillige ungdomsorganisasjoner må bli
bedre både nasjonalt og lokalt
Ordningen med stemmerett for 16-åringer må videreføres. Denne ordningen bør
testes i alle kommuner, og også under stortingsvalg.
De kompliserte søknads- og rapporteringskravene for frivillige
ungdomsorganisasjoner må forenkles
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Alle grupper i samfunnet skal kunne delta i fritidstilbud og organisasjoner på lik linje
Alle former for rasisme og diskriminering må bekjempes. Det må fokuseres på
ytringsansvar i media og politikken.
Ureturnerbare asylsøkere må få et verdig liv med mulighet til å leve, arbeide og gå på
skole
Det må tas spesielt hensyn til barn i asylprosesser
Kjønnene må likestilles både formelt og i praksis
Funksjonshemming skal ikke være et hinder for deltakelse

4 Fred og utvikling
Juvente mener at fattigdom og urettferdighet skaper grobunn for krig og konflikter og at en
mer rettferdig verden - der rusproblemer ikke hindrer velferd og trygghet - skaper en
fredeligere verden. Fred er ikke bare fravær av krig, men bygger på en prosess av
samarbeid mellom stater og folk basert på frihet, uavhengighet, selvstendighet, likhet,
utvikling, dialog, forhandling og respekt for menneskerettighetene, så vel som på rettferdig
fordeling av ressursene.
Årsakene til konflikter må fjernes
Det pågår til en hver tid et stort antall kriger og voldelige konflikter i verden. Noen av de
viktigste årsakene til disse er urettferdig økonomisk og sosial fordeling, knapphet på
nødvendige ressurser, mangel på demokrati, brudd på menneskerettighetene og manglende
respekt for individuelle og kulturelle forskjeller. For å oppnå en varig og rettferdig fred må de
grunnleggende årsakene til krig og konflikter fjernes. Juvente støtter de aktører som arbeider
med å bekjempe og forebygge krig, vold og utrygghet for å skape en mer rettferdig verden.
Bistand
Mennesker i store deler av verden lider under vanskelige forhold som følge av blant annet
urettferdig fordeling, ressursmangel, krig og fattigdom. Juvente mener at de rike landene har
plikt til å hjelpe, og å utjevne globale forskjeller, sørge for utvikling og redusere fattigdom.
Rusmidler bidrar til økte økonomiske, sosiale og helsemessige problemer i fattige land.
Juvente mener at:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Norge må føre en klar linje i utenrikspolitikken der fattigdomsbekjempelse og
krigsmotsand er sentralt
Rusmidler som hinder for utvikling må vies større oppmerksomhet i bistandsarbeid
minst tre prosent av Norges brutto nasjonalinntekt (BNI) skal gå til bistand
Norske myndigheter må engasjere seg sterkere i arbeid mot korrupsjon for å sikre
utvikling og hindre misbruk av bistandsmidler
Frivillige bistandsorganisasjoner må forbli selvstendige aktører, og ikke fungere som
entreprenører for staten
Trengende land må gis gjeldsslette slik at de kan løftes ut av fattigdom
Atomvåpen må forbys
Alle planer for militær opprustning må forkastes til fordel for dialog og ikkevoldelige
løsninger
Norge må innhente en sluttbrukererklæring ved eksport av våpen
Verneplikten må reformeres og likestilles, og skal inneholde blant annet nasjonal
siviltjeneste og internasjonalt freds- og bistandsarbeid
Det må opprettes en sivil fredsstyrke som kan settes inn i konfliktsituasjoner for å
dempe konflikter og bistå sivilbefolkningen
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Vetoretten til de fem faste landene i FNs sikkerhetsråd må fjernes for å skape mer
demokrati
Det internasjonale samfunn må samles om å håndtere utfordringer rundt
klimaendringer.
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Vedtekter for Juvente
Vedtatt 27. juli 2011, og trådt i kraft fra 29. juli 2011. Endret på landsmøtet i 2012.
§ 1. Navn og formål
1. Juvente er en uavhengig ungdomsorganisasjon tilknyttet Det Norske
Totalavholdsselskap (DNT), IOGT i Norge og Juba.
2. Juvente vil skape et bedre samfunn bygget på menneskeverd. Juvente arbeider for
rusfri utvikling, fred, toleranse og like rettigheter for alle, uavhengig av kjønn, seksuell
legning, etnisitet, religion eller politisk oppfatning. Juvente hevder at hvert menneske
er unikt og har en ubegrenset verdi.
3. Juvente er partipolitisk uavhengig og livssynnøytral.
§ 2. Medlemsskap
1. Enhver som godtar medlemsløftet kan bli ordinært medlem av Juvente fra det året
man fyller 13 år.
2. Medlemsløftet er
Jeg ønsker en verden basert på menneskeverd og avstår fra
alkohol og andre rusmidler så lenge jeg er medlem av Juvente.
3. Et medlem i Juvente skal primært være medlem i et lokallag.
4. Innmelding skjer skriftlig eller på annen etterrettelig måte som landsstyret godkjenner.
5. Medlemmer som ikke betaler kontingenten strykes innen utløpet av det påfølgende
året.
6. Et aktivitetsmedlem er et medlem som ønsker å være med på aktiviteter i Juvente,
uten å binde seg til medlemsløftet utover da aktiviteten skjer. Et aktivitetsmedlem kan
stå som medlem i et eller flere aktivitetslag. I lokal aktivitet har aktivitetsmedlemmer
tale- og forslagsrett. Aktivitetsmedlemmer har kun stemmerett i saker som angår
aktivitetens daglige drift.
§ 3. Lokallag
1. Et lokallag av Juvente skal ha minst fem medlemmer mellom 13 og 26 år. Laget skal
hete “Juvente (område)”, der området indikerer den geografiske tilhørigheten til laget.
2. Et lokallag skal jobbe med å skape god og synlig aktivitet i sitt nærområde og ta vare
på og verve nye medlemmer.
3. Årsmøtet i laget gjennomføres hvert år. Alle medlemmer i laget som har betalt
kontingent inneværende eller siste år har tale-, forslags- og stemmerett. Årsmøtet
skal minst behandle
1. årsmelding og regnskap for siste år
2. arbeidsplan og budsjett for kommende år
3. innkomne saker
4. valg av et styre som består av minst tre personer, deriblant leder og kasserer
4. Styret skal sende innkalling til alle medlemmer minst to uker før møtet. Saker som
skal behandles på årsmøtet må være styret i hende minst én uke før møtet.
5. Det skal føres protokoll fra årsmøtet.
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6. Lokallagene skal sende inn årsmøtegodkjent årsmelding og regnskap til Juvente
sentralt innen 1. mai.
7. Det skal avholdes ekstraordinært årsmøte dersom styret eller 1/3 av medlemmene
krever det. Årsmøtet avholdes på samme måte som et ordinært årsmøte, men kan
kun behandle de sakene som er nevnt i innkallingen.
8. Styret i lokallaget skal planlegge og gjennomføre arbeidet i laget, sørge for forsvarlig
forvaltning av økonomi og eiendeler og følge opp årsmøtets vedtak. Alle
styremedlemmene må være medlem i Juvente.
9. Et lokallag kan ikke samlet bevilge mer enn 5 000 kroner per år til formål utenfor
Juvente uten landsstyrets godkjenning.
10. Et lag som ikke rapporterer forskriftsmessig eller tilfredsstiller kravet til medlemmer
etter punkt 1 kan legges ned av landsstyret i samråd med kretsstyret. Et lag kan
legge ned seg selv med minst 3/4 flertall på årsmøtet. Et lag kan likevel ikke legges
ned dersom det er minst fem medlemmer i laget under 26 år som ønsker å
opprettholde driften.
§ 4. Aktivitetslag
1. Et aktivitetslag skal ha minst ti medlemmer mellom 13 og 26 år, og minst fem av disse
må være medlem i Juvente. Laget skal hete “Juvente (navn)”, der navnet beskriver
lagets aktiviteter.
2. Et aktivitetslag skal jobbe med å skape god og synlig aktivitet innenfor sitt felt og ta
vare på og verve nye medlemmer. Laget må drive aktivitet som støtter oppunder
Juventes formål.
3. Minst halvparten av styret må bestå av medlemmer i Juvente. Aktivitetslagets drift
skal forøvrig være som beskrevet i § 3.
§ 5. Kretser
1. Kretsen er bindeleddet mellom landsstyret og lokallagene i et geografisk område.
Kretsgrensene fastsettes av landsmøtet.
2. En krets skal jobbe med skolering, oppfølging av og samarbeid mellom lokallagene i
kretsen.
3. Årsmøtet i kretsen gjennomføres hvert år innen utgangen av april. Alle medlemmer
under 26 år i kretsen, og som har betalt kontingent inneværende eller siste år, har
tale-, forslags- og stemmerett. Årsmøtet skal minst behandle
1. årsmelding og regnskap for siste år
2. arbeidsplan og budsjett for kommende år
3. innkomne saker
4. valg av et styre som består av minst tre personer, deriblant leder og kasserer
4. Styret skal sende innkalling til alle medlemmer minst fire uker før møtet. Saker som
skal behandles på årsmøtet må være styret i hende minst to uker før møtet.
5. Det skal føres protokoll fra årsmøtet.
6. Kretsene skal sende inn årsmøtegodkjent årsmelding og regnskap til Juvente sentralt
innen 1.juni.
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7. Det skal avholdes ekstraordinært årsmøte dersom styret eller 1/3 av lagene krever
det. Årsmøtet avholdes på samme måte som et ordinært årsmøte, men kan kun
behandle de sakene som er nevnt i innkallingen.
8. Styret i kretsen skal planlegge og gjennomføre arbeidet i kretsen, sørge for forsvarlig
forvaltning av økonomi og eiendeler og følge opp årsmøtets vedtak. Alle
styremedlemmene må være medlem i Juvente.
9. En krets kan ikke samlet bevilge mer enn 7 500 kroner per år til formål utenfor
Juvente uten landsstyrets godkjenning.
10. En krets som ikke rapporterer forskriftsmessig skal regnes som inaktiv. En krets kan
erklære seg inaktiv med minst 3/4 flertall på årsmøtet. Kretsen kan likevel ikke gjøres
inaktiv dersom minst tre lag ønsker å opprettholde driften.
§ 6. Landsmøtet
1. Landsmøtet er Juventes høyeste organ og skal ordinært avholdes hvert år.
2. Ordinært landsmøte skal behandle
1. valg av møteledere og referenter
2. valg av to representanter til å signere protokollen
3. forretningsorden for møtet
4. årsmelding og revidert regnskap for det siste året
5. innkomne saker
6. toårsplan og politisk program annethvert år, én hvert av årene
7. medlemskontingent og budsjett for den kommende perioden
8. tilsetting av revisor
9. valg av
! landsstyrets leder, for ett år.
! seks landsstyremedlemmer, for to år, slik at tre er på valg hvert år.
! tre varamedlemmer til landsstyret i rekkefølge, for ett år.
! økonomi- og administrasjonsutvalget bestående av tre medlemmer og
to varamedlemmer, for ett år.
! valgkomité bestående av tre medlemmer og tre varamedlemmer, for
ett år.
! kontrollkomité bestående av tre medlemmer og tre varamedlemmer for
ett år.
! nestleder for ett år, blant de seks vanlige styremedlemmene.
3. Landsstyret har innstillingsrett på alle saker unntatt valg, der valgkomiteen innstiller.
Kontrollkomiteen skal uttale seg om årsmelding og regnskap, og gi en vurdering av
styrets arbeid.
4. Landsmøtet består av:
1. To delegater fra hvert lokallag som er stiftet etter forrige årsskifte eller ved
forrige årsskifte hadde under ti betalende medlemmer under 26 år.
2. Tre delegater fra hvert lokallag som ved årsskiftet hadde fra og med ti til og
med tredve medlemmer under 26 år.
3. Ytterligere én delegat per 30. påbegynte medlem under 26 år i laget ved
årsskiftet.
4. To delegater fra hver aktive krets.
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5. Landsstyrets medlemmer. Varamedlemmer har kun stemmerett dersom faste
medlemmer er fraværende.
5. Kun lokallag og kretser som har rapportert forskriftsmessig i landsmøteåret har
stemme- og forslagsrett på landsmøtet. Landsstyrets medlemmer har ikke stemmerett
ved egne meldinger, regnskap og valg.
6. Alle ordinær medlemmer har rett til å følge landsmøteforhandlingene. Landsmøtet
kan gi talerett til observatører.
7. Det skal føres protokoll fra landsmøtet.
8. Landsstyret bestemmer tid og sted for landsmøtet, og skal sende ut innkalling til
lagene og kretsene minst fire måneder før landsmøtet skal starte. Innkallingen skal
inneholde informasjon om frister for innsending av saker.
9. Saker som skal behandles på landsmøtet, må være landsstyret i hende minst tre
måneder før landsmøtet. Landsstyret skal sende ut komplett saksliste, alle forslag og
sin innstilling til sakene på sakslista minst seks uker før landsmøtet.
10. Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede etter
punkt 4 er tilstede. Blanke stemmer regnes som gyldige stemmer. Et gyldig vedtak
må ha simpelt flertall med mindre annet er sagt i vedtektene. Det skal være skriftlig
valg når en delegat krever det. Ved valg av leder og medlemmer til landsstyret skal
det alltid være skriftlig valg. Andre personvalg skal være skriftlige dersom det er mer
enn én kandidat.
11. Ekstraordinært landsmøte avholdes dersom landsstyret eller minst 1/3 av lokallagene
eller kretsene krever det. Innkalling til ekstraordinært landsmøte må sendes til lagene
og kretsene minst én måned før møtets start. Kun de sakene som nevnt i innkallingen
kan behandles på det ekstraordinære landsmøtet.
§ 7. Landsstyret
1. Landsstyret er Juventes høyeste organ mellom landsmøtene.
2. Landsstyret skal
1. lede organisasjonen mellom landsmøtene, basert på vedtektene og vedtakene
som er gjort av landsmøtet, samt holde et langsiktig perspektiv på arbeidet i
organisasjonen.
2. sørge for en forsvarlig forvaltning av Juventes økonomi og verdier i samarbeid
med økonomi- og administrasjonsutvalget
3. ansette og avsette daglig leder.
4. melde Juvente inn og ut av andre organisasjoner.
5. følge opp kretsene og lokallagene, og legge til rette for at de kan arbeide så
effektivt som mulig.
3. Landsstyret velger selv sin arbeidsform. Det inkluderer å fordele arbeidsoppgaver og
opprette de utvalgene som landsstyret ser nødvendig.
4. Landsstyrets medlemmer må være medlem i Juvente.
5. Daglig leder har tale- og forslagsrett i landsstyret, med mindre landsstyret vedtar noe
annet.
6. Et vedtak er gyldig når minst fire medlemmer stemmer for forslaget.
7. Styreleder og daglig leder i fellesskap forplikter organisasjonen med sine
underskrifter.
8. Det skal føres protokoll fra alle møter i landsstyret.

Side 4 av 6

Vedlegg til protokollen fra Juventes landsmøte i 2012

Vedlegg 5

§ 8. Økonomi- og administrasjonsutvalget
1. Økonomi- og administrasjonsutvalget er sentralleddets utvalg for saker som
omhandler økonomi og administrasjon.
2. Økonomi- og administrasjonsutvalget skal
1. påse at styringen av Juventes økonomi og administrasjon er god og forsvarlig,
og skjer i tråd med arbeidsplanen.
2. sørge for at Juventes økonomiske og administrative disponeringer er mest
mulig åpne og tilgjengelige for Juventes medlemmer og tillitsvalgte.
3. utgjøre styre i Hjelpefondet, og her være øverste ansvarlige for disponeringen
av fondets midler, jf. det statutter.
3. Økonomi- og administrasjonsutvalgets medlemmer må være medlem i Juvente.
4. Daglig leder er økonomi- og administrasjonsutvalgets sekretær.
§ 9. Suspensjon og ekskludering
1. Styret i et lokallag kan med absolutt flertall suspendere eller ekskludere et medlem
som har brutt medlemsløftet.
2. Medlemmer som har motarbeidet Juvente eller Juventes målsettinger, skadet
Juventes omdømme eller har brutt medlemsløftet, kan suspenderes eller ekskluderes
av landsstyret.
3. En suspensjon eller eksklusjon kan påklages til landsmøtet. Medlemmet regnes som
suspendert/ekskludert i påvente av klagebehandlingen. Slik behandling kan foregå for
lukkede dører.
4. Det aktuelle medlemmet har rett til å redegjøre for sin sak i de organene som
behandler saken. Medlemmet skal orienteres om denne retten i god tid før
behandlingen.
§ 10. Eiendeler
1. Lag eller kretsledd i Juvente har anledning til å eie fast eiendom og andre eiendeler,
til forvaltning i henhold til Juventes vedtekter og organisasjonens målsetninger.
Eiendomsretten er uløselig knyttet til organisasjonsstrukturen, og forvaltningen er
underlagt vedtektene og organisasjonens prinsipper. All fast eiendom skal i tinglyst
skjøte ha en klausul om at eventuelt salg, rettighetsoverdragelse eller andre
endringer i råderett skal godkjennes av landsstyret. Enhver form for omsetning av fast
eiendom, inkludert kjøp, salg, pantsetting, bortfesting, binding til annen juridisk enhet
eller annen form for avhending kan bare skje med godkjennelse fra landsstyret.
Overskudd fra salg av eiendommer skal overføres Juventes Hjelpefond.
2. Samtlige ledd som eier fast eiendom forplikter å rapportere i henhold til krav fastsatt
av Juventes sentralledd eller andre legitime interessenter (f.eks. offentlige
myndigheter) både for leddet og eiendommen, skaffe tilveie nødvendige opplysninger
og tilgang for sentralleddet og å sikre korrekt informasjon rundt eierforholdet i
offentlige dokumenter. Sentralleddet har full innsynsrett i den lokale forvaltningen.
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Kretser og lag som ikke oppfyller rapporteringskravene har heller ikke eiendomsrett
på vegne av organisasjonen.
Hvis et lag eller en krets forvalter eiendeler i strid med betingelsene i punktene 1 og
2, kan landsstyret overdra eiendelene til sentralleddet. Forvaltning i strid med
betingelsene inkluderer – men er ikke begrenset til – avhending uten godkjenning,
aktivitet i strid med Juventes prinsipper, privat utnyttelse av eiendom til fortrenging av
organisert aktivitet, manglende rapportering, manglende etterkommelse av pålegg fra
sentralleddet, utnyttelse av eiendeler i privat vinnings hensikt og lignende.
Dersom et lag legges ned skal kretsen forvalte lagets eiendeler for en periode på fem
år, med mindre laget gjenoppstartes i løpet av perioden. Dersom kretsen er inaktiv,
eller etter vedtak i kretsstyret, ikke ønsker forvaltningsansvaret, forvaltes eiendelene
av sentralleddet i perioden. Hvis laget ikke er gjenoppstartet innen fristen, overdras
eiendelene til sentralleddet.
Dersom en krets nedlegges eller blir inaktiv skal sentralleddet forvalte kretsenes
eiendeler for en periode på fem år, med mindre kretsen gjenoppstartes i løpet av
perioden. Dersom kretsen ikke er gjenoppstartet innen fristen, overdras eiendelene til
sentralleddet.
Alle verdier som overføres til sentralleddet fra krets eller lag skal øremerkes arbeid i
den aktuelle kretsen. Dersom eiendeler omsettes i forvaltningsperioden skal
overskuddet øremerkes på samme måte. Landsmøtet kan vedta å øremerke midlene
til andre formål.
Disse reguleringene gjelder for samtlige av Juventes eiendommer og eiendeler,
inkludert dem som ble anskaffet før vedtektenes ikrafttredelse.

§ 11. Endringer i vedtektene
1. Landsstyret, et lagsstyre, lagsårsmøte, kretsstyre eller kretsårsmøte kan fremme
forslag om endring i vedtektene. Forslag om vedtektsendring følger fristene i § 6.
2. En endring i vedtektene krever at minst 2/3 av de avgitte stemmene i landsmøtet er
for forslaget.
§ 12. Oppløsning
1. Forslag om oppløsning av Juvente må støttes av minst halvparten av delegatene på
et ordinært landsmøte, og kan først endelig vedtas på neste ordinære landsmøte.
Minst 3/4 av delegatene må da stemme for en oppløsning for at vedtaket skal være
gyldig. Så lenge minst fem lokallag ønsker å opprettholde arbeidet, kan ikke Juvente
legges ned.
2. Ved oppløsning skal 75 % av alle Juventes verdier fordeles likt mellom IOGT, Det
Norske Totalavholdsselskap og Juba, øremerket barne- og ungdomsarbeid. De
resterende 25 % av verdiene skal tilfalle FORUT.
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Resolusjon: Stortingsmelding om ruspolitikk
Stortinget og Regjeringen
Den 22. juni i år la Regjeringen frem en stortingsmelding om ruspolitikk som omfatter alkohol,
narkotika og doping. I forslaget fra regjeringen er forebygging sentralt. Det er Juvente
fornøyd med.
I meldingen er det i tillegg et positivt fokus på ansvarlig alkohol- og narkotikapolitikk og
passiv drikking. Regjeringen forslag er blant annet å utarbeide en veileder for god
skjenkekontroll, øke antallet kontroller samt å innføre en forskrift med nasjonale krav til
reaksjoner ved brudd på alkohollovgivningen.
Vi mener dette er riktige og viktige tiltak for å bekjempe overskjenking og alkoholsalg til
mindreårige, og redusere utelivsvold og ungdomsfyll.
Samtidig er stortingsmeldingen svak på enkelte områder.
-

Kortere skjenketider er ikke en del av meldingen, dette bør inn som et effektivt
virkemiddel mot utelivsvold.
Økning av antall kontroller står oppført som et tiltak som kan gjennomføres. Vi mener
at dette må gjennomføres.
Alkoholholdig drikke bør merkes med advarsler rettet mot gravide, bilførere og andre
som spesielt bør unngå å drikke alkohol.
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Resolusjon: Nei er nei
Stortinget og Regjeringen
Voldtekt er voldtekt, uavhengig om overgriperen bruker vold eller ikke. Men slik er det ikke i
Norge.
Det er en grunnleggende menneskerett å kunne bestemme over sin egen kropp og sin egen
seksualitet. En voldtekt er et alvorlig og grovt brukt på denne retten.
Internasjonal rett, som for eksempel Europarådets konvensjon for å forebygge og bekjempe
vold mot kvinner, definerer voldtekt som en krenkelse av en persons seksuelle
selvbestemmelsesrett og personlige integritet. Det er mangelen på reelt samtykke som
definerer hva en voldtekt er.
I februar 2012 fikk Norge krass kritikk av FNs Kvinnekomité fordi voldtektsbestemmelsen i
straffeloven ikke er i overenstemmelse med internasjonal rett. Norsk lov definerer fremdeles
voldtekt som seksuell omgang ved bruk av vold eller truende atferd, ikke ved manglende
atferd.
Norske myndigheter må bringe voldtektsbestemmelsen i straffeloven i overenstemmelse
med internasjonal rett. Det vil gi et viktig signal i det forebyggende arbeidet mot voldtekt. Det
vil bidra til å sikre kvinner i Norge en bedre rettstrygghet.
-

Myndighetene må endre straffeloven slik at voldtekt defineres som seksuell omgang
uten oppriktig samtykke.

-

Dommere og jurymedlemmer skal få nødvendig opplæring om kjønnsbasert
diskriminering og vold, og bevisstgjøres om måten fordommer og holdninger til kjønn
og seksualitet urettmessig kan påvirke beslutninger i voldtektssaker.

-

Ofre for overgrep skal sikres nødvendig oppfølging og bistand gjennom en lovfesting
av minst ett døgnbemannet overgrepsmottak i hvert fylke med tilstrekkelig
finansiering og tilfredsstillende faglig standard.
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