Landsstyremøte 28. - 30. april 2017
Torggata 1, Oslo
Referat
Innkalte:

Øyvind Kind Robertsen, Thomas d’Maar Wessel, Cathrine Michelle Hansen
Lindgård, Karianne Fremo Sveistrup, Petter Holstad, Mari Longva Haram,
Anniken Nalum Sølyst, Marie Jahren Fludal (1. vara), Stig Johan Berggren (2.
vara), Christina Babington (3. vara), Kjetil Vesteraas (daglig leder), Mikkel
Keilhau (Motiv)

Gjester:

Gjertrud Fludal

Forfall:

Petter Holstad, Anniken Nalum Sølyst, Marie Jahren Fludal, Stig Johan
Berggren (fra lørdag ettermiddag), Mikkel Keilhau.
***

LS 40/17

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling ble sendt ut 7. april 2017. Saksliste ble sendt ut 21. april, i tråd med
forretningsordenen.
Sak lagt til etter første utsending:
•

LS 52/17 Regnskapsorientering

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes med tillegg.

LS 41/17

Referatsaker

a) Referater
1. Referat fra styremøte 3. – 5. mars 2017, Oslo
2. E-postsak LS 38/17 Utmelding av studieforbundet Næring og Samfunn
3. E-postsak LS 39/17 Årsmelding 2016 og styrets årsberetning
Vedtak: Referatene godkjennes.
b) Siden sist
Styret tar en runde på hva de har gjort siden sist møte.
Karianne: har hatt årsmøte i Juvente Trondheim, har prøvd å arrangere en del ting, men det
har ikke gått på grunn av økonomi og penger til Lyngbråten. Har også sett litt på arbeidsplan.
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Cathrine Michelle: 29. mars: Møte om Olivier van Beemes bok om Heineken i Afrika.
Pakket litt Edrussvelkomstpakker, fikset sak på nettsidene om Festivalsommer. 3 stk har
meldt interesse, kurs om skattemelding med Juvente Ullevål 25. april, jobbet med
årsmelding.
Thomas: Har vært i Bergen og Trondheim, laget årsmelding, budsjettmal.
Stig: Vært på Rock mot rus. Fikk vervet noen, har skrevet årsmelding. Vært på aktivitet med
Juvente Ullevål. Har vært i kontakt med Desucon.
Mari: Hatt årsmøte på Sunnmøre. Vært på låtskriverkurs.
Christina: Vervet en person, skrevet et dokument med aktivitetstips, arrangert noen
aktiviteter med Sjøstrand, vært på toppskolering.
Forslag til vedtak: Tas til orientering.
c) Nytt fra andre organisasjoner
De som representerer Juvente i andre organisasjoner orienterer hvis det er noe å melde fra
disse.
IOGT: Intet nytt å melde. Landsmøte 9.-11. juni på Åsane FHS. Dette ”kræsjer” med SKskoleringa.
JUBA: Intet nytt å melde. Har styremøte 11. juni.
DNT: Intet nytt å melde. Landsmøte 23. – 25. juni.
FORUT: Har hatt et par møter siden sist. De har ikke fått støtte for å fortsette kampanjen
”Oljefondet ut av alkoholindustrien”. De har årsmøte 9. mai. Øyvind har vært i valgkomité.
Iselin (prosjektleder) har vært i Sri Lanka.
Actis: Har hatt seminar om rusforebygging i skolen.
Av-og-til: hadde årsmøte 27. april.
Vedtak: Tas til orientering.
d) Leders rapport
Leder orienterer om hva han har gjort siden forrige møte.
Vedtak: Tas til orientering.
Merknad: Har gjort litt vel mye med prosjektene, som vi har egne ansatte til, så har ikke hatt
tid til media.
To do: Sende ut nyhetsbrev om blant annet sommerleir og festivalsommer.
e) Daglig leders rapport
Se egen rapport
Side 2 av 8

Landsstyremøte 28. – 30. april 2017
Torggata 1, Oslo

Hjelpefondet:
-

Vurdere /tilpasse statutter
En annen ordning for lokallagenes midler (Sober kapital)? (Hjelpefondet som
kontaktssystem)
Skaffe bedre oversikt, det er behov for en ryddeprosess.
Bankplassering i hjelpefondet?
Investere i fast eiendom eller bankinnskudd
8 mill på bank, 5 mill på div. Plasseringer.
Endre vedtekter = landsmøtesak
Be ØAU ta kontakt med Sober Kapital.

Eiendommer:
Kirkevik: Snakke med Sober Invest?
Sjøgaren: Vil bygge brygge. Må snakke med ØAU. Sober Invest?
Foten: Tomt solgt.
Knutbakken: Planlegger tur dit.
Vedtak: Tas til orientering.
f) Rapport fra prosjektene
Vedtak: Tas til orientering. Godt jobbet. Når det er snakk om hvilke partier som er
representert mener vi at det ikke skal være sånn at de fra Juvente skulle representere noen
partier. Ellers ei veldig god skolering. Det kunne vært tydeligere invitasjon.

LS 42/17

Medlemstall- og organisasjonsrapport

Vedtak: Tas til orientering.
LS 43/17

Oppfølging av lokallag

Styret tok en runde på oppfølgingen av lokallagene sine. Representantene for de enkelte
lokallagene får også fortelle om hva som skjer i deres lokallag.
Vedtak: Tas til orientering. Til neste møte skal følgende være i fokus i kontakten med
lokallagene: Landsmøte og årsmøte for dem som ikke har hatt det. Få lokallagene til å sende
delegater.
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LS 44/17

Festivalsommer – fordeling av ansvar

Juvente skal være tilstede på flere festivaler i sommer. Stig har allerede påtatt seg å være
ansvarlig på Desucon. I tillegg trenger vi noen som kan holde i følgende: Spekter,
Skjærgårds, 4H Nordic Camp og Skjærgårdssang.
Vedtak:
Skjærgårdssang: Stig
Spekter: Mari og Cathrine
4H: Christina
Skjærgårds: ?

LS 45/17

Landsmøteforberedelser

Arbeidsgruppe for arbeidsplanen ble satt ned forrige møte. Statussjekk.
E-post fra Petter:
«For å starte prosessen med arbeidsplanen, har jeg skrevet ned en del “talking
points” som dere kan ta under møtet. Saken kan diskuteres i sammenheng med LS
51/17 som omhandler “verving og medlemstall”, da hovedgreia av det jeg nevner her
handler om det.
Ha et fint møte!
Bakgrunn
På årets landsmøte skal arbeidsplanen for Juvente 2017–2019 vedtas, og jeg,
Karianne og Mari har fått ansvar for å komme opp med et forslag. Vi legger frem dette
på møtet i juni, hvor det da kan gjøres justeringer og vedtas endelig.
Arbeidsplanen må legges frem på landsmøtet i henhold til vedtektenes § 6–2-f. I
tillegg til denne, har vi de siste årene også vedtatt en langtidsplan. Den som ligger
fremme nå inneholder delmål frem til 2019. Det faller meg naturlig at vi tar
utgangspunkt i langtidsplanen for å komme opp med de delmålene vi setter i
arbeidsplanen.
Hovedsatsning
Arbeidsplanen har de senere år også innledet med en hovedsatsnig. Det er vel
kanskje denne det er fint at vi alle er enig om innen vi skriver selve planen.
Hovedfokuset i gjeldende plan er “synlighet”, sannsynligvis basert på at
langtidsplanen også har angitt dette som hovedsatsning i 2017. I 2018 er det angitt:
“Vi ytrer meningene våre i internasjonale fora”, og 2019: “Det skal være allment
akseptert å ikke drikke”.
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Eller skal vi vurdere å vårt “interne problem” for oss i arbeidsplanen? Kjetil har i alle år
snakket om at vi har “trykket på alle knapper som er mulig å trykke på”. Men kanskje
det er knappepanelet vi må skifte? Har vi behov for en reorganisering, eller tenke på
en helt annen måte på den aktiviteten vi driver med? Trenger vi å hente hjelp utenfra?
Burde vi finne eller selv bestille en undersøkelse blant ungdom som sier noe om
deres tanker til organisasjonstilhørighet og fritidssysler, eventuelt også spørre
allerede aktiv ungdom om hva som motiverer dem til medlemskap i andre
organisasjoner? Og hvordan ser andre på oss?
Jeg tror kanskje vi er bedre tjent med å ha en hovedsatsning som ikke nødvendigvis
er medlemsvekst, kanskje heller “styrking i alle ledd” eller noe bedre klingende, som
gjør at vi gjør oss klar for den (organisasjons)hverdagen det er der ute.
En diskusjon om dette er riktig vei å gå, eller om vi skal ta for oss noe annet i
arbeidsplanen er det jeg håper kan diskuteres på møtet nå.
Andre punkter
Med utgangspunkt i arbeidsplanen som er nå, tas følgende punkter opp. Det er ikke
så vesentlig at dere snakker om dette på møtet, men hvis noen har noen “gode
innspill” til hva som bør være med, eller ikke, så kom gjerne med dem i referatet, slik
at arbeidsgruppen kan jobbe med dem:
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisasjonsstruktur og oppfølging (bør vel tilpasses vedtekter, forarbeider og
praksis).
Skolering på flere nivåer, sosiale og kulturelle arrangementer.
Informasjonsarbeid (nettsider, nyhetsbrev, sosiale medier, Motiv).
Forebygging, dvs. våre prosjekter. Her er det vel også naturlig at prosjektavdelingen
involveres.
Aktiviteter, altså hva slags profil de skal ha, retningslinjer (beredskapsplan i boks
woho), involvering av ikke-medlemmer, inspirasjon på nettsiden.
Internasjonalt arbeid, vårt forhold til FORUT, paraplyorganisasjoner (må følge
utviklingen i Nordgu og Active) og kanskje noe om vår grad av involvering.
Politikk, hvordan organisere oss politisk, involvering i valgene, narkotikadebatten.
Økonomi, administrasjon og eiendom.
Hilsen Petter»

Vedtak:
1. Ønsker at hovedfokus/satsing skal være aktivitet. Vi er fornøyd med strukturen som
den er i dag. Vi ønsker en litt mer konkret arbeidsplan, men det må fortsatt være noe
rom for styret.
2. Øyvind skal skrive noen resolusjonsforslag.

LS 46/17

Husleieavtale for Torggata 1

Actis har vært gjennom en prosess med tanke på videre leie av Torggata 1. Kjetil orienterer.
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Det mest nærliggende alternativet til Torggata er Frivillighetshuset på Tøyen. Det er mye
billigere husleie, men vi mister nærkontakten med de andre organisasjonene her på huset. Vi
må se litt på koblingen mellom oss og Actis og oss og de andre ungdomsorganisasjonene på
Frivillighetshuset. Hvis Juvente flytter kommer Juba etter.
Vedtak: Tas til orientering.

LS 47/17

Alkoholnormen – status og fremdrift

Statussjekk.
Vedtak: Tas til orientering. Det kunne ha blitt jobbet litt mer med det. Bør ha et møte
sammen med Iselin og Beate.
Hvorfor har alkoholen så stor plass i samfunnet? Hvem er målgruppa (ungdom på VGS og
høyere utdanning)? Hva vil vi oppnå med kampanjen (mål)? Form? Tidsperspektiv (skal
være ute i september)? Få folk til å reflektere, altså en holdningskampanje.
Lavbudsjettskampanje.

LS 48/17

Active – ekstraordinær kongress

Se brev fra Active (vedlagt). Active planlegger ekstraordinær kongress under sommerleiren
sin, som sammenfaller med vår sommerleir og landsmøte. Saken på den ekstraordinære
kongressen handler om å oppløse Active som egen organisasjon og innlemme det i IOGT
International.
Hvordan skal aktiviteten videreføres? Har det vært en dialog med IOGT International? Skal
IOGT International starte et ungdomsprosjekt, eller skal Active bli en del av IOGT
International uten å ha ungdomsperspektivet og aktiviteter?
Vedtak: Sende en e-post å spørre om det er mulig å holde kongressen senere den uka, da
det kolliderer med vårt eget landsmøte.

LS 49/17

Juvente som freds- og solidaritetsorganisasjon

På Juventeskolen ble det fra flere fremmet ønske om at Juvente skal markere seg mer som
en freds- og solidaritetsorganisasjon. Dette bør tas videre i styret og legges en plan for om
og hvordan vi skal markere oss sterkere i dette.
Vedtak: Atomvåpenforbud, vi undersøker hva det vil si å slutte oss til Ican Norway, og
undersøker hvilke vilkår det innebærer, og tar en e-postsak om dette for å eventuelt vedta
tilslutning. Vurdere om vi skal ha en resolusjon om atomvåpen.

LS 50/17

Samarbeid med House of Nerds

Øyvind og Beate har hatt et møte med Bernt fra House of Nerds om muligheter for
samarbeid, se eget referat.
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Beate har i tillegg lagt til:
«(...) Da sjekker Øyvind (og Beate) opp muligheter hvilke økonomiske rammer
Juvente kan gi i forhold til månedspass hos HoN for nye og gamle medlemmer.
Beate sjekker opp mulige søknadsmuligheter for 2017 og utover.
Juvente lager utkast til forebyggingsforedrag for foreldre knyttet til tema
"Problemspilling".
Bernt gir fortløpende oppdateringer om nye "MOD"kurs, Norway Cup samarbeid og
mulig landskamp arrangement med Sverige, og HoN sin Norgesturne.
Oslo Juvente blir orientert om deres tilbud ved HoN og om ønsket tilstedeværelse ved
arrangementer av ulik art.»
Vedtak: Dialogen bør videreføres. Oslo Juvente og OAØ bør bli mer involvert når det gjelder
arbeidet med rabatter for medlemmer. Oslo Juvente bør settes i kontakt med HoN på
generell basis for å generere aktivitet. Forebyggingsprosjektet (lær kidsa koding) bør ha
kontakt med IOGT. Landsstyret ser det ikke som aktuelt å gå inn i et samarbeid som handler
om dialog med foreldre, men dette kan eventuelt gjøres av IOGT eller andre
voksenorganisasjoner.

LS 51/17

Verving og medlemstall

Denne sier seg selv. Medlemstallet og vervenivået må opp, raskt, dersom vi skal klare å nå
medlemstallsmålene våre.
Vedtak: Kombinere lavterskelsaktivitet med for eksempel vervestand. Gjøre det mer
attraktivt å komme.
Spørre hva de ulike lokallagene / personene har lyst til å arrangere, og fikse lokale og
foredrags-/kursholdere.
”Nedskalere” eventene til noe enkelt.
Hvordan ”gire opp” medlemmer for å holde aktivitet?
Se på medlemslista til LNU for å se om det er noen man kan samarbeide med.
-

Kristne VGS/FHS (internatskoler)? For eksempel Nordborg
Idrettsarrangementer
Melafestivalen – legge til på festivalsommeroversikten?
Humanistisk ungdom
Emilie (Elverum), Olianne (SoF), Daniel (Moi), Magnus (Haugaland), Åvar (Larvik),
Thor-Rune (Harstad), Tonje (Trondheim), Brage (Sunnmøre), Madeleine (Grenland),
Sondre (Hordaland), Kjetil (SBG00)
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-

Helårsververe /konsulent/ aktivitetsskaper som ikke skal være på stand, men jobbe
med aktivitet utad (altså skape aktivitet) bør vurderes å ansettes. Må lyses ut i starten
av mai.
Førstegangsvelgere

Back to School-verving og aktivitet: Få ansatt noen? (Se ovenfor)
Utføre en medlemsundersøkelse der det også skal spørres om medlemsløftet: Øyvind og
Gjertrud, Karianne.

LS 52/17

Regnskapsorientering

Kjetil og/eller Øyvind orienterer om (foreløpig) regnskap for 2016.
Kreditorer: 200 000?
Vedtak: Godkjenning av regnskap enstemmig vedtatt.

LS 53/17

Eventuelt

a) Jubileumsfest
Skal være 1.-2. juli. Gon har blitt booket. Øyvind har prøvd å lete etter folk å invitere.
Invitasjonene bør sendes så fort som mulig.
b) Sommerleir
Ønsker å feire 25-årsjubileumet. Ønsker å kanskje få noen eldre juventere til å være
med i en film.
Sommerleiren bør promoteres mer.
Har sendt ut papirinvitasjon, SMS og e-post.
c) Medlemsløftet – funksjon, begrunnelse, etc...
Begrunnelse for saken: Vi trenger å ”røske opp i” hvorfor vi har avholdsstandpunkt og
medlemsløfte. Vi gikk gjennom grunner for og mot å ha medlemsløfte, og fikk skapt en
diskusjon rundt det.
I medlemsundersøkelsen som skal gjennomføres kan medlemsløftet løftes frem.
Kjøre ut undersøkelse eksternt og internt, også for eksempel i IOGT, Juba og DNT.
Ansvar: Øyvind, Thomas, Gjertrud, Cathrine Michelle
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