Protokoll fra Juventes 12. ordinære landsmøte
31. juli – 2. august, Ål folkehøyskole
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Sak 1: Åpning
Sak 1.1: Åpningstale ved Amanda Rose Stratford Gamst
Sak 1.2: Godkjenning av innkalling
Det kom en kommentar om at innkallingen kom sent og at dette burde vært påpekt i
sakspapirene.
Vedtak:
Innkallingen godkjennes.

Sak 1.3: Godkjenning av saksliste
Vedtak:
Sakslisten godkjennes.

Sak 2: Konstituering
Sak 2.1: Opprop
Det ble ropt opp delegater første dag.

Sak 2.2: Valg av møteledere
Vedtak:
Adrian Farner Rogne, Martin Strand, Jan Tore Evensen, Maria Aspen og Kjetil Bull er valgt
som møteledere.

Sak 2.3: Valg av referenter
Vedtak:
Eirik Tryland Haugdal og Oda Gurholt Garshol er valgt som referenter.

Sak 2.3: Valg av to protokollunderskrivere
Vedtak:
Marie Jahren Fludal og Sondre Reinton ble valgt som protokollunderskrivere

Sak 2.5: Godkjenning av forretningsorden
Vedtak:
Landsstyrets forslag til forretningsorden ble vedtatt. Denne ligger vedlagt som vedlegg 2.

Sak 2.6: Valg av fullmaktskomité
Vedtak:
Petter Holstad og Anniken Nalum Sølyst ble valgt til fullmaktskomité.
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Sak 2.7: Valg av redaksjonskomiteer
Vedtak:
Kristoffer Holm (leder), Gry Marcella Dahl og Frida Hoff ble valgt til redaksjonskomité for
arbeidsplan.
Sigrid Rangarsdatter Steinsland (leder), Daniel Andre Selstø og Petter Willhelmsen ble
valgt til redaksjonskomité for strategi og langtidsplan.
Sara Hauge (leder), Viviann Norheim og Mikkel Sebastian Keilhau ble valgt til
redaksjonskomité for innkomne saker.

Sak 2.9: Valg av reisefordelingskomité
Vedtak:
Christine Hilsen, Sveinung Knutsen Nøding og Bjørn Ove Rogne ble valgt som
reisefordelingskomité.

Sak 2.9: Valg av gjestekomité
Vedtak:
Landsstyret ble valgt som gjestekomité.

Sak 2.10: Valg av resolusjonskomité
Vedtak:
Øyvind Kind Robertsen (leder), Stig Johan Berggren og Vilde Solemdal velges som
resolusjonskomité.

Sak 2.11: Valg av istandsettelseskomité
Vedtak:
Olaug Hauge Norheim, Arya M. Krige Rogne, Mikkel Sebstian Keilhau og Thor-Rune Hansen
velges som istandsettelseskomité.

Sak 2.12: Godkjenning av representanter
Vedtak:
Alle representantene ble midlertidig godkjent første dag. Alle representantene ble endelig
godkjent ved begynnelsen av dag nummer to.

Sak 2.13: Valg av tellekorps
Vedtak:
Jarl-Brage Isaksen og Elise Nyheim er valgt som tellekorps.
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Sak 3: Årsmelding
Sak 3.1: Årsmelding for Juvente 2012
Sara Hauge og Sveinung Knutsen Nøding fra landsstyret la frem årsmeldingen.

Vedtak:
Årsmeldingen for Juvente 2012 ble enstemmig godkjent

Sak 3.2: Kontrollkomiteens rapport
Vedtak:
Kontrollkomiteens rapport ble tatt til orientering.

Sak 4: Regnskap og revisjonsberetning
Sak 4.1: Regnskap for Juvente 2012
Vedtak:
Regnskap for Juvente 2012 ble godkjent.

Sak 4.2: Revisjonsberetning for Juvente
Vedtak:
Revisjonsberetningen ble tatt til orientering.

Sak 5: Resolusjoner
Sak 5.1: «La frivilligheten delta i skolen»
Vedtak:
Resolusjonen «La frivilligheten delta i skolen» ble vedtatt. Endelig versjon ligger som
vedlegg 3.

Sak 5.2: «Norge må gå i front for et globalt reklameforbud»
Vedtak:
Resolusjonen «Norge må gå i spissen for et globalt alkoholreklameforbud» ble vedtatt.
Endelig versjon ligger som vedlegg 4.
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Sak 6: Landsmøteforslag
Sak 6.1: Effektiv bruk av frivillige i Juvente
Vedtak:
Forslaget ble vedtatt.

Sak 6.2: Grasrotandelen
Det ble først bedt om en prinsippdebatt om det var greit om ikkemedlemmer var
forslagsstiller til Juventes landsmøte.
I respons til dette valgte landsstyret å presentere forslaget som sitt eget forslag slik at
det ikke var behov å ta denne debatten.
Vedtak:
Landsmøtet vil ikke fraråde kretser å delta i Grasrotandelen. Juvente sentralt skal ikke
aktivt oppfordre til eller bruke tid på å registrere lag og kretser i Grasrotandelen.

Sak 7: Arbeidsplan
Vedtak:
Arbeidsplanen ble vedtatt. Se vedlegg 5.

Sak 8: Revidering av langtidsplan
Vedtak:
Den reviderte langtidsplanen ble vedtatt. Se vedlegg 6.

Sak 9: Kontingent
Vedtak:
Medlemskontingenten i Juvente forblir uendret.

Sak 10: Budsjett for Juvente 2014
Vedtak:
Budsjett for Juvente 2014 ble vedtatt.
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Sak 11: Valg
Sak 11.1: Valg av landsstyre
Valgkomiteens innstilling:
Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1. vara:
2. vara:
3. vara:

Kristoffer Holm
Knut Aron Fludal
Marie Thorstensen
Øyvind Kind Robertsen
Gry Marcella Dahl
Oda Siggerud
Sveinung Knutsen Nøding
Stig Johan Berggren
Ester Kristine Størkson
Martin Lyngsnes Sæbø

(ny som leder)
(ny, for 2 år)
(ny, for 2 år)
(gjenvalg, for 2 år)
(ny, for 1 år, supplement Kristoffer Holm)
(ny, 1 år, supplement for Sara Hauge)
(ikke på valg)
(ny, for 1 år)
(ny, for 1 år)
(ny, for 1 år)

Nestleder:

Øyvind Kind Robertsen

(ett år)

Votering:
Kristoffer Holm ble valgt som leder med 39 stemmer mot 1 blank.
Knut Aron Fludal ble valgt som styremedlem med 40 stemmer.
Marie Thorstensen ble valgt som styremedlem med 32 stemmer og 8 blanke.
Øyvind Kind Robertsen ble valgt som styremedlem med 38 stemmer og 2 blanke.
Gry Marcella Dahl ble valgt som styremedlem med 37 stemmer og 3 blanke.
Oda Siggerud ble valgt som styremedlem med 31 stemmer og 9 blanke.
Stig Johan Berggren ble valgt som 1. vara med 38 stemmer for 1 blank og 1
stemme ble forkastet.
Ester Kristine Størkson ble valgt som 2. vara med 33 stemmer 6 blanke og 1
forkastet.
Martin Lyngsnes Sæbø ble valgt som 3. vara med 34 stemmer og 6 blanke.
Øyvind Kind Robertsen ble valgt som nestleder ved akklamasjon.
Vedtak:
Juventes landsstyre for perioden 2013-2014 er følgende
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1. vara:
2. vara:
3. vara:

Kristoffer Holm
Øyvind Kind Robertsen
Knut Aron Fludal
Marie Thorstensen
Gry Marcella Dahl
Oda Siggerud
Sveinung Knutsen Nøding
Stig Johan Berggren
Ester Kristine Størkson
Martin Lyngsnes Sæbø

(1 år)
(2 år som styremedlem)
(2 år)
(2 år)
(1 år)
(1 år)
(1 år)
(1 år)
(1 år)
(1 år)

Øyvind Kind Robertsen ble valgt som nestleder for ett år.
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Sak 11.2: Valg av kontrollkomité
Vedtak:
Kontrollkomiteen for perioden 2013-2014 er følgende:
Leder:
Medlem:
Medlem:
1. vara:
2. vara:
3. vara:

Jan Tore Evensen
Gjertrud Fludal
Maria Aspen
Rasmus Fredriksen
Lisa Zhuang
Anne Thi Håndlykken

(gjenvalg, 1 år)
(ny, 1 år)
(opprykk fra vara, 1 år)
(ny, 1 år)
(ny, 1 år)
(ny, 1 år)

Sak 11.3: Valg av økonomi- og administrasjonsutvalg
Vedtak:
Økonomi og administrasjonsutvalget for perioden 2013-2014 er følgende:
Leder:
Medlem:
Medlem:
1. vara:
2. vara

(styret oppnevner)
Heidrun Ullerud (gjenvalg, 1 år)
Martin Strand (ny, 1 år)
Ingunn Aanes
Amanda Rose Stratford Gamst

Sak 11.4: Valg av valgkomité
Valgkomiteen hadde ingen innstilling for 3. vara. Thor-Rune Hansen stilte til vervet. Han
ble valgt ved akklamasjon.
Vedtak:
Valgkomiteen perioden 2013-2014 er følgende:
Leder:
Medlem:
Medlem:
1. vara:
2. vara:
3. vara:

Sak 12

Eirik Tryland Haugdal (ny som leder, 1 år)
Oda Gurholt Garshol (ny, 1 år)
Mikkel Keilhau (ny, 1 år)
Trude Skåret (gjenvalg, 1 år)
Martin Gjøen (ny, 1 år)
Thor-Rune Hansen (ny, 1 år)

Avslutning ved ny leder

Kristoffer Holm avslutter takker for tilliten på vegne av styret og hever møtet.
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Signaturer
Referenter
________________________________________________________
Eirik Tryland Haugdal

________________________________________________________
Oda Gurholt Garshol

Protokollunderskrivere

________________________________________________________
Marie Jahren Fludal

________________________________________________________
Sondre Reinton

Vedlegg  1
Sakspapirer
Antall sider: 65

Vedlegg til protokoll for Juventes 12. ordinære landsmøte.

Juventes 12. ordinære landsmøte
Ål, 31. juli – 2. august 2013
Sak: 1 – Åpning
Forslagsstiller: Landsstyret

Sak 1

Åpning

1.1

Åpningstale ved Amanda Rose Stratford Gamst

1.2

Godkjenning av innkalling

Landsstyrets forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes.

1.3

Godkjenning av saksliste

Se landsstyrets forslag til saksliste.
Landsstyrets forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes.

Juventes 12. ordinære landsmøte
Ål, 31. juli – 2. august 2013
Sak: 1.3 – Saksliste
Forslagsstiller: Landsstyret

Sak 1

Åpning
1.1
1.2
1.3

Sak 2

Konstituering
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

Sak 3

”La frivilligheten delta i skolen”
”Norge må gå i front for et globalt reklameforbud”

Landsmøteforslag
6.1
6.2

Sak 7

Regnskap for Juvente 2012
Revisjonsberetning for Juvente

Resolusjoner
5.1
5.2

Sak 6

Årsmelding for Juvente 2012
Kontrollkomiteens innstilling

Regnskap og revisjonsberetning
4.1
4.2

Sak 5

Opprop
Valg av møteledere
Valg av referenter
Valg av protokollunderskrivere
Godkjenning av forretningsorden
Valg av fullmaktskomité
Valg av redaksjonskomiteer
Valg av reisefordelingskomité
Valg av gjestekomité
Valg av resolusjonskomité
Valg av istandsettelseskomité
Godkjenning av representanter

Årsmelding
3.1
3.2

Sak 4

Åpningstale ved Amanda Rose Stratford Gamst
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste

Effektiv bruk av frivillige i Juvente
Grasrotandelen

Arbeidsplan
7.1

Arbeidsplan 2013 – 2015

Juventes 12. ordinære landsmøte
Ål, 31. juli – 2. august 2013
Sak: 1.3 – Saksliste
Forslagsstiller: Landsstyret

Sak 8

Revidering av langtidsplan
8.1

Sak 9

Kontingent
9.1

Sak 10

Budsjett for 2014

Valg
11.1
11.2
11.3
11.4

Sak 12

Medlemskontingent for Juvente

Budsjett
10.1

Sak 11

Revidering av langtidsplan 2012 - 2016

Landsstyre
Kontrollkomité
Økonomi- og administrasjonsutvalg
Valgkomité

Avslutning

Juventes 12. ordinære landsmøte
Ål, 31. juli – 2. august 2013
Sak: 2 – Konstituering
Forslagsstiller: Landsstyret

Sak 2

Konstituering

2.1

Opprop

2.2

Valg av møteledere

Landsstyrets forslag til vedtak:
Landsstyret legger fram sitt forslag på møtet.

2.3

Valg av referenter

Landsstyrets forslag til vedtak:
Landsstyret legger fram sitt forslag på møtet.

2.4

Valg av protokollunderskrivere

Landsstyrets forslag til vedtak:
Landsstyret legger fram sitt forslag på møtet.

2.5

Godkjenning av forretningsorden

Se landsstyrets forslag til forretningsorden
Landsstyrets forslag til vedtak:
Forretningsordenen godkjennes.

2.6

Valg av fullmaktskomité

Landsstyrets forslag til vedtak:
Landsstyret legger fram sitt forslag på møtet.

2.7

Valg av redaksjonskomiteer

Landsstyrets forslag til vedtak:
Landsstyret legger fram sitt forslag på møtet.

2.8

Valg av reisefordelingskomité

Landsstyrets forslag til vedtak:
Landsstyret legger fram sitt forslag på møtet.

Juventes 12. ordinære landsmøte
Ål, 31. juli – 2. august 2013
Sak: 2 – Konstituering
Forslagsstiller: Landsstyret

2.9

Valg av gjestekomité

Landsstyrets forslag til vedtak:
Landsstyret legger fram sitt forslag på møtet.

2.10

Valg av resolusjonskomité

Landsstyrets forslag til vedtak:
Landsstyret legger fram sitt forslag på møtet.

2.11

Valg av istandsettelseskomité

Landsstyrets forslag til vedtak:
Landsstyret legger fram sitt forslag på møtet.

2.12

Godkjenning av representanter

Landsstyrets forslag til vedtak:
(Ingen forslag til vedtak ennå.)

Juventes 12. ordinære landsmøte
Ål, 31. juli – 2. august 2013
Sak: 3 – Årsmelding
Forslagsstiller: Landsstyret

Sak 3
3.1

Årsmelding
Årsmelding for Juvente 2012

Årsmeldingen for 2012 (vedlagt) er ment å gi en overordnet beskrivelse av
Juventes aktivitet det året.
Landsstyrets innstilling:
Årsmeldingen for Juvente 2012 godkjennes.

3.2

Kontrollkomiteens innstilling

Fra vedtektene, § 6, punkt 3:
[…] Kontrollkomiteen skal uttale seg om årsmelding og regnskap, og gi en
vurdering av styrets arbeid.
Kontrollkomiteens innstilling legges frem på landsmøtet.

Juventes årsmelding
2012
Juventes årsmelding 2012

1

Innledning
Det har vært et spennende år, med både oppturer og nedturer for Juvente. Det ble gjennomført en
medlemsundersøkelse som ble grunnlaget for Juventes nye strategi og langtidsplan som ble vedtatt på
landsmøtet sommeren 2012.
Det har vært mye fokus på medlemsvekst. Vi sendte blant annet rundt et engasjert medlem, Lisa Zhuang, over
hele landet for å verve mye medlemmer sammen med lokallagene. Vi hadde også en voldsom mobilisering av
krefter mot slutten av året, som gav gode resultater. Til tross for dette endte vi på et lavere medlemstall enn i
2011. Dette skaper en del utfordringer for 2013, samtidig som den store mobiliseringen legger et godt grunnlag
for arbeidet tidlig på året.
I 2012 ﬁkk vi også stort politisk gjennomslag i Stortingsmeldingen om rus ”Se meg!”. Vi har jobbet lenge for å
få bedret kommunenes salgskontroll av butikker og for strengere sanksjoner. Nå kommer dette i form av en ny
skjenkekontroll-veileder til kommunene og en forskrift om sanksjonering ved brudd på alkoholloven. Vi jubler!
Dette og mye mer har preget året vårt. God lesning, og takk for et ﬁnt år!
Leder av Juvente
Amanda Rose Stratford Gamst

2

Juventes årsmelding 2012

Aktivitet, medlemmer
og lokallag
Hovedparten av Juventes aktivitet skjer i lokallagene
over hele Norge. Juvente hadde ved slutten av året
22 rapporterende lokallag. Dette er like mange som
fjoråret. Mange av Juventes lokallag er svært aktive
og arrangerer jevnlig rusfrie aktiviteter for ungdom i
lokalmiljøet. Mange er også aktive i media og
lokalruspolitisk arbeid.
I 2012 hadde Juvente 4 aktive kretser med valgte
kretsstyrer. Dette var Oslo, Akershus og Østfold krets,
Hedmark og Oppland krets, Hordaland krets og Troms,
Ofoten, Lofoten og Vesterålen krets.
Selv om det ble satset mye på verving med nye dyre
vervepremier og en sommerverver som dro rundt i
landet og vervet sammen med lokallagene til Juvente
hele sommeren,hadde Juvente hadde en nedgang i
medlemstall fra 2011 til 2012.

Betalende medlemmer totalt: 1066
Betalende medlemmer under 26 år: 765
Betalende medlemmer over 26 år: 301
Nye medlemmer totalt: 234
“Solfaktor”, Juventes sommerleir og landsmøte gikk av
stabelen på IOGTs nye leirsted i Levanger,
Solhaug. Dette er første gang det har blitt arrangert
årlig landsmøte, og prosessen ved landsmøtet gikk
veldig bra. Dette er Juventes største og viktigste
arrangement.
For å øke aktiviteten i lokallagene har vi de siste årene
arrangert en lokallagskonkurranse, hvor lokallagene
konkurrerer om å være det mest aktive lokallaget i
Juvente. Dette gikk bra for seg og våre vinnerlag ble
Sjøstrand Juvente (Kristiansand) og Juvente
Sunnmøre.

Juvente hadde vervestand på rusfrie arrangementer
som Soberzone og Skjærgårdsfestivalen og hadde
frivillige på Hovefestivalen. Det er viktig at vi er
synlige der ungdom er både for å få medlemmer, men
også for å være et alternativ til drikkekulturen.

Juventes årsmelding 2012
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Politikk og
mediearbeid
Politisk arbeid

Mediearbeid

Vi har drevet Skjenkekontrollen siden 2007 og salg av
alkohol til mindreårige har stått øverst på vår
prioriteringsliste av politiske saker alle disse årene.
I 2012 ﬁkk vi gjennomslag for to av de viktigste
kravene i kampanjen vår i stortingsmeldingen om rus
”Se meg!”. Bedre kontroller og strengere
sanksjonering. Dette får vi i form av en ny veileder om
kontroll til kommunene og en ny forskrift som skal gi
kommunene retningslinjer for hvordan de skal
sanksjonere ved brudd på alkoholloven.

Lokallagene er også synlige i media når de har
aktivitet og samlinger. Dette er bra for å vise fram
grasrota av Juvente og for at lokallagene skal være
forankret i lokalmiljøet.

Juvente har vært veldig aktive politisk også i 2012, vi
har hatt politiske møter både nasjonalt og lokalt.

Juvente har vært mye i media det siste året. Vi har i
alt hatt 448 medieoppslag, over halvparten av disse
er knyttet til lanseringen av Skjenkekontrollen. Vi får
også mange oppslag gjennom Hvit Jul-kampanjen som
Juvente driver sammen med IOGT og Juba.

Vi har deltatt i høringen om Stortingsmelding 30. ”Se
meg!” hvor vi viste støtte for mange gode forslag til
tiltak og kom med innspill om salgs- og
skjenkekontroll og generell forebygging av ungdom.
Vi deltok også i høringen om den nye veilederen for
god salgs- og skjenkekontroll i kommunene. Mange av
våre innspill er tatt med.

4

Juventes årsmelding 2012

Skolering
Det er et mål få samlet kompetansen og erfaringene
man har om skolering til et helheltlig
skoleringsopplegg for organisasjonen vår. Det er mye
verdifull erfaring og kunnskap i Juvente, og det er et
mål å beholde denne i organisasjonen. Arbeidet startet
i forrige periode, og fortsatte i 2012. Deler av
opplegget ble testet ut på Juventeskolen, og
evalueringene ble tatt med videre i arbeidet. Man har
også gått gjennom mer av det som ﬁnnes av tidligere
skoleringsmateriell og innarbeidet det dette har vært
naturlig. Det er i hovedsak skolering som går på drift
av lokallag og kretser, å arrangere aktiviteter, ideologi
og synlighet som inngår i skoleringsopplegget.

Skoleringen i Juvente

Per 2012 skjer det meste av organisasjonsskoleringen
i Juvente på Juventeskolen. I 2012 var det 55
deltakere på Juventeskolen. En viktig
skoleringsarena er prosjektenes skoleringer. Både
Fristil og Skjenkekontrollen er viktige i
ideologiskoleringen i organisasjonen. Fristil
lederskolering trekker mange deltakere. Det var i
2012 65 deltakere på hjelpelederlinja, 25 deltakere
på lederlinja og 8 deltakere på hovedlederskoleringen.
Hjelpelederne har hovedtyngden av skoleringen på det
sosiale arbeidet, lederne jobber med ideologi og
tematimer og hovedlederne får skolering i hvordan de
skal håndtere å ha det øverste ansvaret på et
arrangement som et Fristil-kurs. Skjenkekontrollen
hadde i 2012 en skolering hvor hovedfokus lå på
påvirkning av lokalpolitikk og media med 45 deltakere.

På krets- og lokalplan gjennomførte blant andre
Hordaland sin vårsamling hvor deltakerne kurses i
temaer som hvordan man gjennomfører den
daglige driften av et lokallag. Det ble også
gjennomført litt skolering på lokalplan. Høsten 2012
reiste landsstyremedlem Erlend Moen rundt til
lokallagene som ønsket det og hjalp dem med å
gjennomføre skoleringsopplegg. Dette var særlig
aktuelt i nyoppstartede lag.

Ikke-organisasjonsbyggende kurstilbud

Man tenker gjerne på skolering som det som bygger
lag og kretser i Juvente. Men medlemmene har på
samlinger i 2012 også fått tilbud om kurs i dans, ulike
brettspill og rollespill, sjonglering, ﬂammeblåsing,
velvære, improteater, gaffa og liknende. Det er rom for
å lære mye nytt i Juvente, også for medlemmer som
ikke er aktive i styret i laget sitt. Denne typen
skolering avhenger i stor grad av hva folk til enhver tid
kan noe om og interesserer seg for. En del kursholdere
var hentet utenfra. Skoleringsutvalget har ikke jobbet
med å samle denne typen kompetanse fordi utvalget
mener dette er noe kursarrangørene helt sikkert klarer
best å ﬁkse selv.

Juventes årsmelding 2012
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Styre og ledelse
På landsmøtet i 2011 ble det valgt et landsstyre som satt frem til landsmøtet 31. juli-6. august 2012:
Leder: Adrian Farner Rogne
Nestleder (1 år): Valgeir Freyr Grinde
Styremedlem (1 år): Maria Aspen
Styremedlem (1 år): Amanda R. S. Gamst
Styremedlem (2 år): Martin Gjøen
Styremedlem (2 år): Liv Hauge Norheim
Styremedlem (2 år): Øyvind Kind Robertsen
1. vara: Børre Bastigkeit, 2. vara: Erlend Moen, 3. vara: Sondre Reinton
* Børre Bastigkeit valgte å trekke seg fra styret i februar 2012.
Økonomi- og administrasjonsutvalget før landsmøtet:
Sondre Reinton (leder), med Liv Hauge Norheim som vara
Martin Løvlien, Trude Skåret, Heidrun Ullerud (1. vara), Stian Seland (2. vara)
På landsmøtet i 2012 ble det valgt et landsstyre:
Leder: Amanda R. S. Gamst
Nestleder (1 år): Martin Gjøen
Styremedlem (1 år): Liv Hauge Norheim
Styremedlem (1 år): Øyvind Kind Robertsen
Styremedlem (2 år): Sara Hauge
Styremedlem (2 år): Kristoffer Holm
Styremedlem (2 år): Sveinung Knutsen Nøding
1. vara: Erlend Moen, 2. vara: Christine Helena Hilsen, 3. vara: Sigrid Ragnarsdatter Steinsland
* Erlend Furholt Moen valgte å trekke seg fra styret i
november 2012.
Gjennom hele 2012 var Kjetil Vesteraas daglig leder med fast møterett på styremøtene. Petter Holstad var
redaktør for Motiv gjennom hele 2012. Motivredaksjonen har fast møterett på styremøtene.
Økonomi- og administrasjonsutvalget etter landsmøtet:
Kristoffer Holm (leder), Martin Løvlien, Heidrun Ullerud, Christine Helena Hilsen (1. vara), Valgeir Freyer Grinde (2.
vara)
I tillegg har Juvente hatt en rekke sentrale utvalg og arbeidsgrupper som har arbeidet med ulike saker.
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Prosjektene
Fristil

Juvente har en rik prosjektportefølje. Både innen
forebygging og politikk. I 2012 har Juvente forsøkt
å utnytte potensialet i prosjektene for å få en større
organisasjon.

Skjenkekontrollen

I begynnelsen av 2012 jobbet Skjenkekontrollen aktivt
med politisk påvirkning og medier. Etter offentliggjøring av kontrollresultatene fra 2011 i den årlige
kontrollrapporten, har lokallagene og Politisk utvalg
(PU) jobbet aktivt for å få medieinnslag, delta i
debatter og møte lokalpolitikere for å fremme
Skjenkekontrollens formål. Offentliggjøringen av
resultatene fra kontrollene i 2011 ble planlagt og
gjennomført 21. februar. Vi ﬁkk omtrent 190 saker i
ulike typer av media, med bred geograﬁsk spredning
og mange omfattende saker (med meninger av
Juventes tillitsvalgte, politikere, butikkledelse).
I løpet av september, oktober, november og desember
2011 har Juvente gjennomført 677 kontroller i 272
butikker i ulike steder i Norge. 117 av dem (ca. 43 %)
solgte alkohol til våre mindreårige kontrollører. Til sammen ble det solgt alkohol i 159 av 667 forsøk
(ca. 23 %).
I løpet av sommeren kom regjeringens Rusmelding.
Prosjektet har bidratt sterkt til det resultatet vi ser i
rusmeldingen. I august lanserte vi det nye
Skjenkekontrollenprosjektet. Rundt 80 deltakere ble
skolert i prosjektarbeid, politisk påvirkning,
grunnlegende fakta, regler rundt tematikken og
informasjonsarbeid på en skoleringshelg i Oslo i
oktober. Senere ble det gjennomført kontroller i
lokallag og på regionale samlinger, spesielle
Skjenkekontrollenhelger ble arrangert over hele
landet. Gjennom kampanjehøsten 2012 arrangerte vi
konkurranser og andre tiltak for å promotere aktiv
deltakelse i kampanjen og ﬂere kontroller. Dette har
gitt svært positive resultater og det ble gjennomført
hele 972 kontroller over hele landet.

Fristil hadde i sesongen 11/12 446 deltakere. I
kalenderåret 2012 hadde vi 431 deltakere. Dette ligger
litt over det vi hadde i 2011 og er en liten og positiv
økning. Det ble avviklet 9 Fristil Opplevelse i 2012, der
en Opplevelse var slått sammen fra to kurs. Dermed
kan vi si at målet på 10 Opplevelse for året er nådd.
Lederskolering ble avviklet med 106 deltakere, noe
som er rekordmange. Vi er kjempefornøyde med det,
er utrolig viktig for oss å fortsette å utdanne dyktige
ledere til å gjennomføre det viktige, rusforebyggende
arbeidet Fristil gjør.
Fristil ble evaluert eksternt av Bergensklinikkene i
2012. Fristil ﬁkk innvilget midler fra Helsedirektoratet
til å evaluere tiltaket og i evalueringen gir Fristil gode
skussmål og identiﬁserer gode fokuspunkter for videre
utvikling.
Fristils overordnede mål er å utsette debutalderen til
de som deltar. Dette er vanskelig å måle, likevel kan
forsker Anne Bolstad fastlå at: ”Samlet sett holder
tiltaksplaner og implementering av tiltaket svært god
kvalitet og gjennomføringsgraden er høy. Når tiltaket
også gjennomføres i henhold til planen av
klasselederne, oppnås de aller ﬂeste av tiltakets
delmål, noe som også gir grunnlag for å anta en
oppnåelse av tiltakets overordnete mål om redusert
alkoholbruk blant ungdom.” (s.28)
Tidligere forskning på Fristil har indikert en viss
skeivrekruttering til kurs (Moshuus 2005), dette
motbevises i rapporten her.
Effekten av Fristil øker jo mer av opplegget som
gjennomføres, dessverre viser rapporten at det ikke
er alle som gjennomfører hele opplegget. Jo lenger
eksponering, jo bedre effekt. Det er et uvanlig positivt
funn å ﬁnne at den negative rusutviklingen ser ut til å
stagnere noe, som et resultat av Fristil. Flere av de som
deltar får styrket sitt rusrestriktive standpunkt som
følge av Fristil.

Juventes årsmelding 2012
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Bolstad har videre noen anbefalinger for videre
utvikling, deriblant å fokusere mer på innholdet i
tematimene og ha som fokuspunkt at det er relativt
få som gjennomfører temakveld, her bør noe gjøres.
Samlet sett gir dette oss klare indikasjoner på at Fristil
er forebygging som virker og slik sett fungerer etter
hensikten, å jobbe for å utsette debutalderen gjennom
å fungere som et supplement til skole, hjem og
foreldrekontakt.

Kolon

I snart 3 år har Juvente utviklet et konsept om
integrering og utnytting av digitale medier i
forebyggingsarbeid gjennom prosjektet Kolon.
Kolon har gjort et kartleggingsarbeid, undersøkt feltet,
involvert ungdom på ulike nivåer av idé- og
prosjektutviklingen og i testingen av ulike nettprodukter. Kolon ﬁkk under halvparten av budsjetterte
midler for 2012. Derfor har man fokusert på utvikling
og ikke hatt noe konkret å tilby til verken medlemmer
eller målgruppe.
I 2012 har vi utnyttet funn, erfaringer og
demo-materiellet til å ferdigutvikle digitale løsninger
og medieinnhold, utarbeidet mekanismer og strukturer
til implementeringen av prosjektet. Som resultat har
vi utviklet et e-læringsverktøy som bruker en form for
interaktivt spill til å engasjere unge brukerne.
Verktøyet omfatter videoer, digitale oppgaver,
tegneserier og andre interaktive ressurser som vil
engasjere ungdom i viktige aspekter av alkohol- og
rusmisbruk. For å øke effekten av læringsmateriellet,
noe av innholdet og oppfølgingsaktiviteter blir
tilgjengelig på sosiale og mobile medier. Belønningsog tilbakemeldingssystemer ble utviklet for å motivere
ungdom å gå gjennom hele opplegget og få mere fakta
og informasjon.
For å kunne sikre medlemmers eierskap til
prosjektet har Kolon involvert noen av de i aktive i
Juvente som referansegruppe. Gruppen hadde
mulighet til å gi tilbakemelding på materiell utviklet i
regi av Kolon, følge med utviklingsprosessen, delta i
ide-myldring rundt opplegget. Vi har også prøvd å gi ut
informasjon gjennom blant annet Motiv og på Juventes
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arrangementer.
Det langsiktige målet med Kolon er å forebygge
rusmisbruk blant ungdom i alder 15-18. Gjennom Kolon
vil vi kunne tilby helhetlig digital undervisning i rus og
alkohol relaterte temaer til ungdom i alderen 15-18.

Kompis

Basert på de erfaringer vi gjorde oss med prosjektet i
2011, svært begrenset ﬁnansiell og administrativ kapasitet og beklageligvis lite respons og deltakelse fra
medlemsmassen, fokuserte Kompis i 2012 på
utvikling i henhold til omstendighetene og
forutsetninger i organisasjonen. Dette har igjen ført til
dårlig styring og mye arbeid på de få frivillige
ressursene i prosjektet. Man har revidert prosjektmålet,
målgruppen, aktiviteter og fokus
.
Kompis startet opp et samarbeid med Trygg Oppvekst,
et prosjekt drevet av Juba. De to prosjektene har
mange likheter og Kompis ble møtt med stor
entusiasme. Dette vil vi se resultater av i året som
kommer. Det ble holdt en «Sosialt miljø» linje på
Juventeskolen i 2012, hvor man brukte mange
elementer fra Kompis. Og det ble testet ut elementer
på lederskoleringen til Fristil.

Edruss

Edruss er et nytt og spennende prosjekt som har vokst
ut av et engasjement fra medlemmene om å være edru
i russetiden. Prosjektet ﬁkk støtte fra Stiftelsen Ansvar
for Fremtiden til å gjennomføre rusfritt russetreff og
være et alternativ til andre russetreff som forbindes
med mye fyll og drikking. Russetreffet ble arrangert på
Kirkevik på Nesodden, med rund 40 edru ungdommer
som festet og hadde det gøy.
Erfaringene fra dette første året er viktige for videre
utvikling og testing av prosjektet.

Juventes årsmelding 2012

Internasjonalt
arbeid
Juvente har drevet med internasjonalt arbeid i en
årrekke og det siste året har vi jobbet med formålet
med dette arbeidet for å skape bedre internasjonalt
samarbeid og kunnskapsutveksling.

Paraplyer og nettverk

Prosjekter

Balkan-prosjektet som Juvente har drevet ble avviklet.
Mange har engasjert seg i dette prosjektet, men vi vil
nå ha nye muligheter til andre internasjonale
prosjekter som samarbeid med vår egen
bistandsorganisasjon Forut. Juvente og Forut jobber
nå sammen om å utvikle et prosjekt med en
partnerorganisasjon i Sierra Leone om ung-til-ung-
forebygging.

Forut

Juvente eier sammen med IOGT og Juba b
istandsorganisasjonen Forut. Amanda Rose
Stratford Gamst og Sara Hauge har vært
representanter for Juvente i Foruts styre. Forut har
vært synlige på landsmøtet og delaktige i utviklingen i
av den nye politiske kampanjen.

Juvente er medlem i den europeiske
paraplyorganisasjonen Active, og har i 2012 vært
representert på deres to seminarer i Polen og England
og hatt deltakere på sommerleiren deres på Island.
Sigrid Steinsland og Sara Hauge var representanter på
kongressen deres, hvor Sigrid Steinsland tok over som
sekretær i Actives styre etter Stian Seland.
Vi er også medlem av den nordiske
paraplyorganisasjonen NORDGU, hvor Thor-Rune
Hansen sitter i styret. Nordgu arrangerte et seminar på
Juventes hytte Sjøgaren hvor vi var representert, og
Sigrid Steinsland og Sara Hauge var representanter på
kongressen deres.
Alcohol Policy Youth Network (APYN) gikk fra å være en
stiftelse til å bli en organisasjon og Juvente ﬁkk tilbud
om medlemskap. Vi vedtok å utsette avgjørelsen til vi
har blitt bedre kjent med APYNs arbeid.

Praktikant

Vi hadde hele 2012 en praktikant fra Tyskland som
hjalp til på aktivitetskontoret, dette er til stor glede for
alle våre medlemmer så vel lokalt som sentralt.

Juventes årsmelding 2012
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Økonomi
Omsetningen i Juvente gikk ned fra knappe 9,8 i 2011
til knappe 9,4 i 2012. Dette tallet inkluderer ekstraordinær inntekt etter avvikling av innskuddskonto,
sett bort fra dette er den sammenlignbare
omsetningen med 2011 på cirka 9 millioner, altså
en nedgang på cirka 800.000. Dette skyldes til dels
reduksjoner i offentlige tilskudd, til dels reduksjoner
i andre inntekter. Juventes landsmøte og sommerleir
føres som foregående år i Juventes eget regnskap
(omsetning 366.004). Juventes driftstilskudd fra Helsedirektoratet var betydelig redusert fra foregående år,
og ble ytterligere redusert fra kr. 671.000 til 613.000.
Samlet sett var 2012 et utfordrende år med relativt
trange økonomiske rammevilkår.
Lønns- og kontorkostnader er redusert ytterligere i
2012, i tråd med styrets prioriteringer (2.205.727 i
2010, 1.953.045 i 2011 og 1.849.364 i 2012).
Aktivitetskostadene har også blitt redusert i 2012
(fra 935.995 i 2011 til 719 646 i 2012 for Juvente
sentralt). Dette skyldes til dels reduksjon i utvalgs- og
møtekostnader, reduksjon i en del kostnader knyttet
til medlemskap og representasjon, redusert
reisevirksomhet og at en betydelig andel av
kostnadene for lokal oppfølging og aktivitet har blitt
knyttet til praktikantprosjektet (som føres som egen
avdeling). I tillegg har noe aktivitet vært knyttet til
lokale prosjekter, blant annet Edruss.

Til tross for utfordrende rammevilkår er Juventes
økonomiske situasjon i 2012 av administrasjonen
vurdert til å ha vært tilfredsstillende. Likviditeten har
vært tilstrekkelig til å sikre stabil drift gjennom året,
selv om det har vært behov for å sikre likviditeten
gjennom å hente penger fra Juventes Hjelpefond for å
ﬁnansiere praktikant og sommerverver.
Økonomistyringen har vært god.
Dersom man ser bort fra Juventes prosjektportefølje
viser regnskapet for Juventekontoret 2012 et bokført
overskudd på kr. 248.916. Medregnet
prosjektporteføljen og landsmøtet viser regnskapet
for 2012 et bokført overskudd på kr. 288.775. Dette er
inkludert ekstraordinær inntekt på kr. 364.910. Uten
denne ville det vært et underskudd på kr. -76.135, noe
som forklares av følgende uforutsette kostnader; en
tilbakebetaling av midler til LNU for et avviklet prosjekt
hvor en nødvendig omprioritering av midler ikke ble
godkjent i etterkant; økte kostnader til
regnskap grunnet økt bilagskostnad; samt
underskudd på landsmøtet (økonomistyring delegert
til arrangørkomité). Revidert budsjett var et
0-budsjett med en underskuddsramme på inntil kr.
100.000 for uforutsette kostnader, så resultatet uten
ekstraordinær inntekt er i tråd med revidert budsjett.
Se forøvrig regnskap for 2012, samt rapporter fra
prosjektene.

Nedgangen fra 2011 til 2012 skyldtes endringer i både
organisasjonsdrift og prosjektporteføljen, og var i all
hovedsak forventet og budsjettert. Det har likevel vært
utfordrende å kompensere for reduksjonen i frie midler,
blant annet driftstilskudd. Som nevnt har de
administrative kostnadene blitt redusert for 2012,
blant annet ved redusert arealbruk (et mindre kontor,
og redusert bruk av lagerareal osv.), redusert bruk av
vikarer (også ved sykefravær) og korttidsansettelser.
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Administrasjon
For Juventes sentraladministrasjon ble 2012 preget
av satsingen på organisasjonsbygging, tilpasning av
driften til nye rammevilkår, samt omfattende
utviklingsarbeid innenfor prosjektene.

HMS

Aktivitets- og aksjonsavdelingen:

Praktikantstillingen opprettet i 2011 ble videreført
ut 2012. En nyopprettet engasjementstilling som
kretssekretær i Oslo-, Akershus- og Østfold krets
(OAØ), ble startet opp i januar. Vedkommende gikk
over i annen stilling i Juvente i august. Gjennom året
ble det gjennomført en rekke lokallagsbesøk, lokale
og regionale aktiviteter og aksjoner initiert fra Juvente
sentralt. Det var et tett samarbeid mellom
aktivitets- og aksjonsavdelingen og prosjektledelsen
for å sikre tilstrekkelig med ledere og god spredning av
aktivitet.

Prosjekt- og utviklingsavdelingen

Begge prosjektledere har fortsatt i sine stillinger
gjennom 2012. Prosjektsekretariatet har også hatt
relativt god stabilitet, med én utskifting og noen
endringer i stillingsprosent. Grunnet de økonomiske
rammefaktorene har korttidsvikariater og timebaserte
engasjement blitt holdt på et minimum. I tillegg har
det vært lite bruk av vikarer ved sykdomsfravær, også
ved langtidssykmeldinger. Utviklingen av Kolon ble i all
hovedsak ferdigstilt, og Skjenkekontrollen
gjennomførte et meget høyt antall kontroller.
Kompisprosjektet ble ikke videreført som separat
enhet, men ble lagt inn som en del av Juventes interne
utviklingsarbeid. Evalueringen av Fristil ble ferdigstilt
høsten 2012. Det har vært én ordinær ansettelse i
prosjektsekretariatet i løpet av året, ingen nye
stillinger er opprettet.

Eksterne tjenester

Vi har hatt samme regnskapsfører hos Actis gjennom
hele 2012. En økning i bilagskostnadene har ført til en
relativt stor økning i regnskapskostnader for 2012.
Ellers har internettbasert regnskapssystem gitt stor
ﬂeksibilitet i rapportering, og vil for 2013 også fungere
som plattform for budsjettering.

Sykefraværet i Juvente har økt litt i 2012 (cirka 0,5
%), og har i gjennomsnitt ligget på 6,5 %. Dette er
omtrent på landsgjennomsnittet (6,6 %). Fraværet har
først og fremst vært knyttet til langstidssykmelding av
to ansatte. Andelen egenmeldte fravær har gått ned
til drøyt 1,5 % (fra 3 %), men ligger fortsatt noe over
landsgjennomsnittet (drøyt 1 %). Dette skyldes bruk
av IA-regler for sykmelding, samt tendens til mindre
andel langtidssykmelding med en relativt ung stab.
Det presiseres at det reduserte bemanningsnivået
gjennom redusert bruk av vikarer og korttidsansettelser har ført til stor belastning på enkelte
arbeidstakere. I tillegg er ordinær drift preget av mye
kvelds- og helgearbeid, også tett på større grupper av
unge mennesker, noe som forklarer en del av
sykefraværet (kontinuerlig arbeid i lengre perioder
og stor eksponering for smittsomme sykdommer).
Gjennom tilrettelegging og oppfølging har den ene
langtidssykmeldingsperioden også for 2012 endt opp
i fortsettelse av arbeidsforhold i 100 %, den andre
sykmeldingsperioden er svangerskapsrelatert.
Sykefraværet i Juvente kan, til tross for økningen,
hevdes å være relativt lavt. Det presiseres at ettersom
Juventes stab består av relativt få personer, så vil selv
større variasjoner i prosentmessig og gjennomsnittlig sykefravær ikke nødvendigvis kunne tilskrives
noen generell tendens, men også enkeltforhold. Den
samlede endringen fra 2011 til 2012 anses ikke som
signiﬁkant (men tilskrives en konkret
sykmeldingsperiode), reduksjonen i egenmeldt
sykefravær er positiv. Omstillingsarbeidet med
reduserte økonomiske rammer har gitt større
arbeidsbelastning, særlig for prosjektsekretariatet.
Velferdsordningene, inkludert treningstilbud, har blitt
videreført gjennom 2012, og ser ut til å fungere etter
hensikten.
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Juvente er en ungdomsorganisasjon som jobber for rusfri utvikling, fred, toleranse og like rettigheter for alle.
Våre medlemmer er i hovedsak mellom 13 og 26 år, og har valgt en edru livsstil. Juvente er en partipolitisk
uavhengig og religiøst nøytral organisasjon.
Juvente jobber politisk for å redusere rusproblemene i samfunnet, blant annet gjennom Skjenkekontrollen-kampanjen. I tillegg driver vi rusforebyggende arbeid gjennom Fristil, Kompis og Kolon, og bistandsarbeid
gjennom FORUT. Vi arrangerer også rusfrie aktiviteter for ungdom i hele landet hele året.

juvente.no

Juventes 12. ordinære landsmøte
Ål, 31. juli – 2. august 2013
Sak: 3.2 – Kontrollkomiteens rapport
Forslagsstiller: Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteens rapport
Kontrollkomiteen har til oppgave å ivareta medlemmenes interesser ved å påse:
!
!
!

at de vedtak og beslutninger som Landsmøte har truffet blir forsvarlig fulgt opp
av landsstyret og den daglige ledelsen
at de vedtak som er gjort i perioden er i samsvar med Juventes lover, og i
overenstemmelse med retningslinjer og fullmakter som er gitt av Landsmøtet
at de økonomiske disposisjoner som er foretatt i perioden, er i
overenstemmelse med vedtak og innenfor de budsjettmessige rammer

Av medlemmene i komiteen har Hege Falck Moen meldt seg ut av organisasjonen i
perioden. Petter Holstad trakk seg fra komiteen når han begynte å arbeide som
aktivitetssekretær.
I løpet av perioden har vi hatt jevnlig kontakt med styret og administrasjon. Halvveis i
perioden hadde vi et møte med styreleder og daglig leder. Vi har fått tilsendt alle
protokoller og sakspapir fra møtene i styret. Vi har også fått noen av protokollene i
ØAU. De gir etter vår mening et godt inntrykk av arbeidet, men som vi har påpekt
burde styret vært flinkere til å sette i protokollen klare tidsfrister og ansvarlige for
oppgavene som skal utføres. Dette sammen med like klare rutiner for gjennomføring
av vedtak vil bedre sikre at arbeidet blir gjort. Årets periode har vært preget av
sykdom - både i styret og i administrasjonen. Det har vist med all tydelighet at slike
rutiner ikke har vært på plass, eller har vært dårlig gjennomført.
Det er helt avgjørende at man har et system hvor noen har ansvaret for å følge opp
saker som blir liggende. Helt uavhengig av hvem som burde ha gjort de. Mest
naturlig er det at den oppgaven ligger i administrasjonen, siden de har tiden til det.
Samtidig må de samme ha den nødvendige myndigheten til å sørge for at
oppgavene så blir gjort. Enten ved at man gjør de selv, eller at man delegerer det til
noen andre. Konsekvensen av å ikke ha slike rutiner er at arbeidet stopper opp. Og i
perioden har vi sett flere eksempler på det.
Et eksempel er det nye prosjektet hvor Juvente i samarbeid med FORUT skal
arbeide med alkoholreklame. 27. april ble det holdt et oppstartsmøte. Tre måneder
etter dette møtet kan vi ikke se at det har vært noen oppfølging. Arbeidet med
skoleringsopplegg er påbegynt, men ikke fullført. Det samme gjelder beredskapsplan
for forebygging og håndtering av skader, sykdom, kriminelle handlinger. Dette er alle
oppgaver som burde ha vært klare i løpet av det siste året. Vi kan heller ikke se at
det har vært noen utvikling på eiendomssiden i løpet av året.
Vi endte i 2012 opp med et medlemstall på 765 under 26 år. Vervetallene har heller
ikke tatt seg opp så langt i 2013. Det virker på oss som om det er få i organisasjonen
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som arbeider systematisk med dette. Det er ikke et ansvar som bare ligger på styret
og administrasjon. Men sentralt har man en oppgave med å legge til rette for
vervingen. Det handler om stadig oppfølging, sette opp vervepremier, oppdatere
vervesider på nettet osv. Her har det manglet mye det siste året. At administrasjonen
i en situasjon hvor verving burde være helt øverst på agendaen på det siste
styremøtet før sommeren ikke kunne presentere noen oppdatert medlemsoversikt er
enda et eksempel på at rutinene svikter.
Vi kan også nevne helt klare brudd på lovverket, hvor det mest alvorlige er at både
innkalling til landsmøtet og utsending av sakspapir ble gjort etter at fristen i lovverket
hadde gått ut. Innkallingen var ikke lagene i hende før rundt 20 dager etter fristen. Vi
anbefaler likevel at man gjennomfører landsmøtet.
Kort fortalt er det altså mye vi kunne pekt på som ikke har fungert i denne perioden.
Vi mener at fokus nå ikke bør være å lete etter hvem som evt. har skylden for dette.
Som sagt mener vi dette handler like mye om rutiner som enkeltpersoner. Det som er
sikkert er at Juvente ikke tåler mange slike år. Vi forventer derfor at man på det
første styremøtet har klare rutiner på plass for hvordan dette skal løses i fremtiden.
Det er viktig at hele organisasjonen forstår at Juvente er i en alvorlig situasjon. Vi har
slitt med lave medlemstall over flere år, og vervingen ser ikke ut til å ta seg opp. De
organisatoriske målene man har satt seg i arbeidsplanen når det gjelder kretser og
lag har man ikke nådd. Vi har liten stabil lokal aktivitet, og i tillegg har vi nå fått
utfordringen med at vi fra 2014 ikke lenger vil få tilskudd til Fristil. Juvente har hatt en
modell hvor det på mange måter har vært prosjektene som har holdt organisasjonen
oppe, både økonomisk, ved å gi aktiviteter til medlemmene, rekruttere og å sørge for
skolering. Det er denne modellen som nå står i fare.
Det neste par årene vil være helt avgjørende for om organisasjonen i det hele tatt
skal overleve. Og det er et ansvar som ligger på alle medlemmer. Det positive er det
også gir en mulighet til å tenke nytt, om man vil. På papiret så ser ikke Juvente så
veldig annerledes ut enn hva vi gjorde ved stiftelsen for litt over 20 år siden.
Virkeligheten er en annen.
Vi tror at Juvente nå gjør klokt i å tenke som om man skal bygge opp en helt ny
organisasjon, og at man det neste året setter noen få klare prioriteringer for hva vi
skal gjøre. Hvordan strukturer og lokale forhold har vært før bør da spille mindre
rolle. Det viktige er aktivitet , så bygger vi organisasjonen rundt det. Selv om det er
utfordrende, er det ikke utelukkende negativt å må foreta endringer og tenke nytt. Det
er viktig at vi tar innover oss den situasjonen vi er i, samtidig som vi skal se fremover.
Men hvis vi skal få noe positivt ut av situasjonen vi er i, så hjelper det ikke å tråkke i
gamle spor.
Jan Tore Evensen, Maria Elizabet Aspen, Ingunn Aanes, Eivind Marienborg

Juventes 12. ordinære landsmøte
Ål, 31. juli – 2. august 2013
Sak: 4 – Regnskap og revisjonsberetning
Forslagsstiller: Landsstyret

Sak 4
4.1

Regnskap og revisjonsberetning
Regnskap for Juvente 2012

Vedlagt er Juventes regnskap for Juvente 2012 og noter.
Landsstyrets innstilling:
Regnskap for Juvente 2012 godkjennes.

4.2

Revisjonsberetning for Juvente

Vedlagt er revisors beretning om regnskapet for Juvente 2011.
Landsstyrets innstilling:
Revisjonsberetningen tas til etteretning.

Organisasjonsnummer: 866968462

JUVENTE

JUVENTE
Resultatregnskap pr. 31. desember 2012

ORDINÆRE INNTEKTER
Fristil Inntekter
Kolon Inntekter
Eksterne Prosjekter Inntekter
Kompis inntekter
Skjenkekontrollen (prosjektst. Hdir)
Offentlig driftsstøtte Forbundet
Diverse støtte
Økonomiaksjoner
8810 Andel til hjelpefondet
Andre Inntekter
SUM ORDINÆRE INNTEKTER

5
6
7
8
9
10
11
12

2012

2011

3 564 938
896 677
605 841
0
1 000 000
1 428 884
1 591 895
52 966
-6 425
323 772
9 458 548

3 675 741
1 134 300
757 873
97 400
975 400
1 496 764
714 716
4 100
856 321
9 712 616

ORDINÆRE UTGIFTER
Skjenkekontrollen
Fristil Utgifter
Kolon Utgifter
Eksterne Prosjekter Utgifter
Kompis utgifter

13
14
15
16

982 658
3 481 928
897 294
676 153
7 725

975 742
3 878 615
1 134 182
758 766
97 915

Personalkostnader Forbundet
Kontorhold Forbundet
Informasjon og kontaktutgifter Forbundet
Arrangementsutgifter Forbundet
Produksjonsutgifter Forbundet
Støtte til lokal aktivitet Forbundet
Samarbeidsutgifter Forbundet
Endring tap avsetning, på fordringer og aksjer

17

1 406 639
667 417
288 754
200 015
264 951
279 204
70 700

1 002 010
656 319
387 813
240 823
335 857
264 007
64 762

9 223 438

9 796 812

235 110

-84 196

53 665

85 667

288 775

1 471

288 775

1 471

18
19
20
21
22
23

SUM ORDINÆRE UTGIFTER
OVERSKUDD/OVERSKUDD
FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER
NETTO RENTEPOSTER

OVERSKUDD FØR EKSTRAORD.INNNTEKTER

24

Ekstraordinære kostnader/inntekter
ÅRETS UNDERSKUDD/OVERSKUDD

-
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.
Regnskapsprinsipper
Generelt
Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god
regnskapsskikk for små foretak.
Klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler.
Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassifisering av langsiktig og kortsiktig gjeld er samme regel lagt til grunn.
Juvente Forbundskontoret har ingen pantstillelser og har ikke avgitt garantiansvar.
Vurderingsregler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er
fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.
Kundefordringer er vurdert til pålydende. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.
Det er gjennomført full likestilling i virksomheten. Det er 3 kvinner og 4 menn i styret.
I administrasjonen er det pr. 31.12.12 ansatt 5 kvinner og 4 menn.
Note 1:

Juvente Hjelpefondet

Juvente Hjelpefondet fremlegges som eget regnskap.
Det er hjelpefondets styre som fremlegger regnskapet.

Note 2:

Aksjer /Turnebil

Juvente kjøpte 1 stk A aksje i Sober Kapital AS pålydende kr 15.000, i 2011
Mercedes Benz 313CDI/35KA er nedskrevet og står i balansen med verdi kr 1,

Note 3:

Avsetninger til tap på utestående

Utestående er oppført til pålydende.
Det er ikke ført noe tap på fordringer i 2012

Note 4:

Skattetrekk/Arbeidsgiveravgift spesifiseres slik

Skyldig skattetrekk
30.04.13

31.12.2012
105 700

31.12.2011
97 505
1
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63 670
40 973
210 343

Skyldig arbeidsgiveravgift
Avsatt arbeidsgiveravgift av feriepenger

Sum

69 141
46 527
213 173

Bundne midler
På egen bankkonto er bundet skattetrekksmidler med per 31.12.12, på kr 117 409

Note 5:

Fristil Inntekter

Deltakeravgift Fristilelever
Prosjektmidler Hdir
Voksenopplæringsmidler SfF/Populus
Andre Inntekter

Sum

Note 6:

31.12.2011
210 546
3 363 450
41 075
60 670
3 675 741

31.12.2012
0
0
800 000
0
96 677
896 677

31.12.2011
0
0
800 000
35 000
299 300
1 134 300

Kolon Inntekter

Spilleinntekter
Andre deltakeravgift
Prosjektstøtte Hdir
Komm. Og fylkeskomm. Prosjektstøtte
Andre Inntekter

Sum

Note 7:

31.12.2012
134 300
3 350 000
75 572
5 066
3 564 938

Eksterne Prosjekter Inntekter (Edruss, Voluntør,Kolon Film, Praktikant, Landsmøtet)

Landsmøtet er med i regnskapstallene for 2012 og utgjør kr 366 000 av totalen.

Salgsinntekt
Andre deltakeravgift
LNU prosjektstøtte
Diverse Prosjektstøtte
Andre Inntekter

Sum

Note 8:

31.12.2011
6 573
149 179
160 457
328 077
113 587
757 873

31.12.2012
1 000 000

31.12.2011
974 500

Skjenkekontrollen

Prosjektstøtte Hdir

30.04.13

31.12.2012
15 875
183 110
0
243 703
163 153
605 841
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Materialsalg

Sum

Note 9:

0
1 000 000

900
975 400

31.12.2012
804 533
11 351
613 000
1 428 884

31.12.2011
787 995
37 769
671 000
1 496 764

31.12.2012
250 497
25 000
293 109
364 910
325 736
332 643
1 591 895

31.12.2011
0
75 000
275972
0
323240
60 000
734 212

31.12.2012
12 460
16 000
21 094
3 411
6 425
46 541

31.12.2011
0
4 100

31.12.2012
350
14 700
136 055
172 667
323 772

31.12.2011
13 757
26 600
168 600
647 364
856 321

Offentlig Driftsstøtte Forbundet

Nasjonal grunnstøtte Barne og familiedepartementet
Internasjonal grunnstøtte Barne og familiedepartementet
Grunnstøtte Sosial og Helsedirektoratet

Sum

Note 10: Diverse Støtte

Tilskudd fra Hjelpefondet
Støtte fra andre organisasjoner
LNU Frifond
Gave fra Godtemplarfondet
Momsrefusjon
Aktivitetsfondet i Oslo

Sum

Note 11: Egne økonomiaksjoner

Julekortaksjon
Juventevenn
Innsamlingsaksjon
Gaver og sponsorinntekt
Andel til hjelpefondet

Sum

0
4 100

Note 12: Andre egeninntekter
Salg fra Juventebutikken
Andre deltakeravgifter til oss
Medlemskontingent
Diverse inntekter

Sum

30.04.13
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Note 13: Skjenkekontrollen
Personalkostnader
Lønn m.v.
Arbeidsgiveravgift
Andre Utgifter

Sum

31.12.2012
317 652
44 789
31 877
394 318

31.12.2011
355 607
50 140
16 325
422 072

Lønnsinnberetning er foretatt hos Actis – Rusfeltets Samarbeidsorgan.
Driftskostnader
Kontordrift
Utstyr og driftsmaterialer
Revisjon, Regnskap og Konsulenter
Diverse kontorutgifter
Porto
Reisevirksomhet
Kontingenter og støtte til andre
Forsikringer og divere kostnader

Sum
Sum Skjenkekontrollen

31.12.2012
110 488
57 455
75 473
128 088
5 391
172 171
558
38 717
588 340

31.12.2011
113 140
29 003
98 866
110 082
8 039
168 018
654
25 868
553 670

982 658

975 742

31.12.2012
1 370 261
185 394
42 336
1 597 991

31.12.2011
1 331 454
171 714
44 370
1 458 798

31.12.2012
148 467
35 344
180 380
177 060
64 314
1 197 218
0
81 154
1 883 937

31.12.2011
203 864
32 271
580 054
321 888
116 242
1 116 788
18 883
29 827
2 419 817

3 481 928

3 878 615

Note 14: Fristil Utgifter
Personalkostnader
Lønn m.v.
Arbeidsgiveravgift
Andre lønnskostnader og refusjoner

Sum
Lønnsinnberetning er foretatt hos Actis

Driftskostnader
Kontordrift
Utstyr og driftsmaterialer
Revisjon, Regnskap og konsulenter
Diverse kontorutgifter
Porto
Reisevirksomhet
Kontingenter og støtte til andre

Forsikringer og diverse kostnader
Sum
Sum Fristil Utgifter

30.04.13
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Note 15: Kolon Utgifter
Personalkostnader
Lønn, honorar og feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Andre lønnskostnader og refusjoner

Sum
Lønnsinnberetning er foretatt hos Actis

Driftskostnader
Kontordrift
Utstyr og driftsmaterialer
Revisjon, Regnskap og konsulenter
Diverse kontorutgifter
Porto
Reisevirksomhet
Kontingenter og støtte til andre
Forsikringer og diverse kostnader

Sum
Sum Kolon Utgifter

31.12.2012
325 500
45 896
11 435
382 831

31.12.2011
534 822
75 410
4 966
605 266

31.12.2012
129 100
55 179
117 881
124 441
743
64 925
1 000
21 194
514 463

31.12.2011
155 510
35 184
253 624
34 234
7 395
24 531
1 200
17 238
528 916

897 294

1 134 182

31.12.2012
4 000
0
0
4 000

31.12.2011
61 093
8 614
1 713
71 420

31.12.2012
10 831
14 139
295 043
476
1 933
314 264
14 638
20 829
672 154

31.12.2011
60 736
26 786
56 000
11 847
7 237
509 932
0
14 808
687 346

676 154

758 766

Note 16: Eksterne Prosjekter Utgifter ( Praktikant, Edruss,
Volontør, Landsmøtet)
Personalkostnader
Lønn, honorar og feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Andre lønnskostnader og refusjoner

Sum
Lønnsinnberetning er foretatt hos Actis
Driftskostnader
Kontordrift
Utstyr og driftsmaterialer
Revisjon, Regnskap og konsulenter
Diverse kontorutgifter
Porto
Reisevirksomhet
Kontingenter og støtte til andre
Forsikringer og diverse kostnader

Sum
Sum Utgifter eksterne prosjekter
30.04.13
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Note 17: Personalkostnader Forbundet
Personalkostnader
Lønn, honorar og feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Andre lønnskostnader og refusjoner

Sum
Hvor av lønn innberettet på ledende personell
Forbundsleder
Generalsekretær (daglig leder)

Sum
Fri avis
Mobil
Internett
Fri telefon

Sum

31.12.2012
1 189 660
178 631
38 348
1 406 639

31.12.2011
914 011
141 437
53 438
1 002 010

31.12.2012
176 606
510 574
687 180

31.12.2011

0
6 000
0
0
6 000

0
6 000
0
0
6 000

267 235
480 174

747 409

Note 18: Leieforhold og revisjonshonorar
Juvente er en del av felleskontoret for avholdsbevegelsen i Torggata 1. Det er totalt utgiftsført
og betalt kontorleie for 2012 med kr. 560.596 til Actis og kr. 23.840 til ANS Kongensgt. for leie av lager.
Deler av leien er belastet Fristil, Kolon og Skjenkekontrollen.

Det er totalt utgiftsført revisjonshonorarer for 2012 med kr. 111.250. Deler av disse honorarer
er belastet Kolon, Fristil, Skjenkekontrollen og OAØ, Kretssekretær

Note 19: Informasjon og kontaktutgifter forbundet
Internet
Aviser, tidsskrifter, abonnement
Møter, kurs, oppdatering o.l. for medlemmer og tillitsvalgte
Telefon
Porto og frakt
Reklamekostnader
Verveaksjon
Medlemsregister

Sum

31.12.2012
5 953
12 572
17 314
21 089
114 246
28 000
51 362
38 218
0
288 754

31.12.2011
20 438
13 012
54 343
9 532
113 582
0
110116
57790
0
378 813

Note 20: Arrangementsutgifter Forbundet
30.04.13
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Reiseutgifter
Opphold og diett

Sum

Organisasjonsnummer 866968462

31.12.2012
147 511
52 504
200 015

31.12.2011
202 589
38 234
240 823

31.12.2012
1 156
152 182
111 613
264 951

31.12.2011
6 062
160 625
169 170
335 857

31.12.2012
0
278 454
750
279 204

31.12.2011
0
262 676
1 331
264 007

31.12.2012
49 605
21 095
0
70 700

31.12.2011
42 655
19870
2 237
64 762

Note 21: Produksjonsutgifter Forbundet
Driftsmaterialer og kontorrekvisita
Honorar regnskap og Konsulenttjenester
Trykksaker og grafisk design

Sum

Note 22: Støtte til lokal aktivitet Forbundet
Støtte til prosjektoppfølging lokalt
Støtte til aktive lag / kretsene
Støtte til nye lag startsbidrag

Sum
Note 23: Samarbeidsutgifter Forbundet
Medlemskontingent , Samarbeidsorganisasjoner
Støtte til andre organisasjoner
Blomster, gaver, premier

Sum

Note 24: Endring i egenkapital
Årets overskudd er på kr 288.775 Endring i egenkapitalen blir dermed kr 288.775

Note 25: Avsetning
Avsetning revisjon 2012 kr 40.000,
Avsetning Stavanger GU lag kr 12.000,

Note 26: Inntektsføring
Godtemplarfondet ble avviklet og Juvente fikk overført kr 364.910. Se note 10.
Beløpet er ført som andre driftsrelaterte inntekter.
Det er overført 200.000 i aktivitetstilskudd for Skjenkekontrollen fra 2012 til 2013 ihht. avtale med Helsedirek

30.04.13
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Juventes 12. ordinære landsmøte
Ål, 31. juli – 2. august 2013
Sak: 5 – Resolusjoner
Forslagsstiller: Landsstyret

Sak 5
5.1

Resolusjoner
«La frivilligheten delta i skolen»

Se vedlegg.
Landsstyrets innstilling:
Resolusjonen vedtas.

5.2

«Norge må gå i front for et globalt reklameforbud»

Se vedlegg.
Landsstyrets innstilling:
Resolusjonen vedtas.

Juventes 12. ordinære landsmøte
Ål, 31. juli – 2. august 2013
Sak: 5.1 - «La frivilligheten delta i skolen»
Forslagsstiller: Landsstyret
Resolusjon fra Juventes landsmøte 2013
Til Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet

La frivilligheten delta i skolen
Fra Utdanningsdirektoratet har det kommet signaler om at det ikke er ønskelig med
fortsatt statlig finansiering av forebyggingsprosjekter i skolen drevet av frivillige
organisasjoner. Dette er et grep som vil gi mindre og dårligere forebygging.
Juvente har drevet rusforebyggingsprogrammet Fristil siden 1972. Dette er et av
prosjektene som rammes av Utdanningsdirektoratets beslutning, og som blir nødt å
legge ned siden det ikke finnes økonomi i kommunene eller i de frivillige
organisasjonene til å finansiere dem selv. Dette bortfallet vil fjerne skolenes mulighet
til å velge selv hvilket rusforebyggingsprogram de ønsker å benytte, siden
valgmulighetene forsvinner.
Å stenge ute frivillige på denne måten, er stikk i strid med både Stortingsmeldingen
om ruspolitikk “Se Meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk”. At Utdanningsdirektoratet går
imot linjen som er vedtatt av Stortinget, oppleves som paradoksalt for
organisasjonene som rammes av den nye praksisen.
De frivillige organisasjonene sitter på en spisskompetanse og entusiasme som ingen
lærere kan erstatte alene dersom de skal overta forebyggingen. At disse ressursene
ikke skal kunne brukes i skolen vil være et stort tap, ikke bare for organisasjonene
som driver prosjektene, men i større grad for skolene som må ta til takke med
dårligere opplegg – og i siste instans ungdommen som ikke får ta del i den
forebyggingen de fortjener. De frivillige organisasjonene har i tiår fungert som verktøy
for lærerne, og det er først og fremst deres verktøykasse som nå får mindre innhold.
Derfor er det viktig at de frivillige organisasjonene bevilges offentlig støtte til å utvikle
og drive gode prosjekter – også rettet mot skolen. Bare på den måten kan prosjekter
som Fristil fortsette å spre kunnskap og entusiasme til elever over hele landet. Å
satse på frivillige ressurser er både lønnsomt for samfunnet og viktig for elevene.

Juventes 12. ordinære landsmøte
Ål, 31. juli – 2. august 2013
Sak: 5.2 - «Norge må gå i front for et globalt
reklameforbud»
Forslagsstiller: Landsstyret

Resolusjon fra Juventes landsmøte 2013
Til Utenriksdepartementet

Norge må gå i front for et globalt
reklameforbud
Norge har hatt et forbud mot reklame av alkohol siden 1975. Dette er et av flere
virkemidler som er tatt i bruk, og som har bidratt til at alkoholkonsumet er lavere i
Norge enn i landene som omgir oss. Disse gode erfaringene må Norge ta aktivt i
bruk, og vi må bli en pådriver for et globalt forbud mot alkoholreklame.
Alkoholindustrien er en massiv aktør over hele kloden, og den skyr få midler for å
tilegne seg nye markeder. Særlig i land som opplever økt kjøpekraft, men som
fortsatt har et svakt demokrati og store utfordringer knyttet til korrupsjon og
manglende gjennomsiktighet, er alkoholindustrien aktiv. I flere land i Afrika –
deriblant Lesotho, Malawi, Uganda og Botswana – har alkoholindustrien forsøkt å
”kuppe” alkoholpolitikken for å skape økt grunnlag for profitt og økonomisk vekst for
sin egen del.
De største alkoholprodusentene har gjennom markedsføring og sterke merkevarer
blitt de viktigste driverne for verdens alkoholkonsum. Gjennom aggressiv
markedsføring, som appellerer særlig til ungdom, stimulerer industrien til økt forbruk.
For mange, særlig i utviklingslandene, bidrar det økte alkoholkonsumet til store
problemer. Det økte alkoholforbruket har ført til at alkohol er den viktigste
dødsårsaken i Afrika, og alkoholen er for mange et hinder for å komme ut av
fattigdommen.
Juvente krever derfor at Norge går i spissen for å få på plass et internasjonalt forbud
mot alkoholreklame. I tillegg krever Juvente at oljefondet trekker seg ut av sine
investeringer i alkoholindustrien.

Juventes 12. ordinære landsmøte
Ål, 31. juli – 2. august 2013
Sak: 6 – Landsmøteforslag

Sak 6
6.1

Landsmøteforslag
Effektiv bruk av frivillige i Juvente

Forslagsstiller: Juvente Trondheim.
Se vedlegg.
Landsstyrets innstilling:
Forslaget vedtas med følgende tillegg, som legges til som en av de foreslåtte
endringene under overskriften «Styreleder»:
«Styreleder fristilles i større grad, og man kan velge grad av frikjøping
og arbeidsoppgaver etter kompetanse, rammevilkår og behov i
organisasjonen.»

6.2

Grasrotandelen

Forslagsstiller: Petter Holstad og Hilde Thoresen
Se vedlegg.
Landsstyrets innstilling:
Forslaget vedtas, med tillegg om at Juvente sentralt ikke aktivt skal oppfordre
til eller bruke tid på å registrere lag og kretser i Frivillighetsregisteret.

Juventes 12. ordinære landsmøte
Ål, 31. juli – 2. august 2013
Sak: 6.1 – Effektiv bruk av frivillige i Juvente
Forslagsstiller: Juvente Trondheim

Effektiv bruk av frivillige i Juvente
Landsmøteforslag fra Juvente Trondheim

Formål
Formålet med dette forslaget er å:
•
•
•
•

Gjøre sentralorganisasjonen mer robust
Bruke den frivillige arbeidskraften bedre, blant annet gjennom mindre
papirarbeid
Bedre forutsigbarheten for administrasjonen
Lage en tydeligere rollefordeling mellom styret som besluttende organ og
styremedlemmene som frivillige.

For lokallagene er det meningen at endringen skal føre til raskere svar og mer
enhetlig kontakt med sentralleddet. Det er ingen forslag som direkte endrer driften av
lokallag og kretser.

Bakgrunn
I dag er det mange uavklarte roller i Juvente. Leder har de siste årene vært frikjøpt
og med fast plass på kontoret, og har gjennom den rollen hatt en koordinerende rolle
for det meste av frivillig arbeid. Parallelt finnes det en ansattstruktur ledet av daglig
leder, og som har hatt til hensikt å fungere som serviceapparat for det frivillige.
Enkelte jobber er likevel duplisert, som for eksempel Økonomi-og
administrasjonsutvalget på frivilligsiden, og daglig leder og regnskapsfører på
ansattesiden. Mer konkret, aktivitets- eller verveutvalg av frivillige og ledet av et
landsstyremedlem, og en ansatt aktivitetssekretær. De to er en del av to forskjellige
strukturer, der den ene ikke kan overstyre den andre.
Så lenge begge strukturene fungerer godt, er dette en løsning som sikrer
demokratisk innflytelse på alle plan. Derimot kan det skape problemer dersom den
ene parten ikke innfrir sine forpliktelser. I arbeidslivet kan man løse slike problemer
ved å si opp den ansatte, eller kreve forbedring, men det er vanskeligere med
frivillige. Resultatet har enkelte ganger blitt at den ansatte har brukt mer tid på å følge
opp den frivillige, enn det ville tatt å gjøre det på egen hånd. Det er en uholdbar
situasjon for en liten organisasjon med begrensede ressurser både når det gjelder
frivillige og penger.
Det eneste som regulerer arbeidet i en organisasjon er egne vedtekter. I Juvente sier
disse kort at styret velger sin egen arbeidsform. Uansett vedtak her vil dermed styret
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kunne gjøre unntak der de kan argumentere for at det er viktig og riktig. Styret kan
også selv gjøre endringer senere, når de ser at det er nyttig.
I tillegg er det vanlig å hente inspirasjon fra aksjeloven og god selskapsskikk. Det
innebærer at styret bare har makt når det er samlet i møte, eller på «annen
betryggende måte». Spesielt betyr det at styremedlemmer ikke har makt mellom
møtene, og heller ikke leder. Derimot er det vanlig at daglig leder kan avklare saker
med leder mellom møtene. Det gjelder typisk saker som daglig leder selv kan
bestemme, men ønsker å ha litt mer støtte.

Landsstyret*
(Innstiller*og*beslutter)*

Leder*
(Utfører,*samt*
koordinerer*frivillige)*

Daglig*leder*
(Utfører,*men*innstiller*i*
liten*grad.*Utfører*
servicefunksjoner*som*
styret*ikke*merker)*

Frivillige/utvalg*

Ansatte*

Figur&1:&Nå+situasjon&

Foreslåtte endringer
Daglig leder som øverste koordinator
Mellom styremøtene skal daglig leder være den øverste koordinatoren for alt arbeid
sentralt i Juvente, både blant frivillige og ansatte. Dersom daglig leder ser at frivillige
ikke har kapasitet til å gjennomføre sin oppgave innen den nødvendige fristen, kan
oppgaven delegeres til andre, også ansatte. Ansatte skal i størst mulig grad lette det
frivillige apparatet for arbeid som ikke direkte øker aktiviteten i organisasjonen.
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Dette er i tråd med vanlige prinsippet om at «styret bare kjenner daglig leder», altså
at daglig leder er eneste formelle kanal mellom en beslutning i styret og resten av
organisasjonen.

Daglig leder som ansvarlig for oppfølging av utvalg og
arbeidsgrupper
Landsstyret skal som i dag nedsette permanente utvalg og arbeidsgrupper, men
daglig leder er ansvarlig for oppfølgingen av utvalget. Daglig leder kan rapportere
tilbake til styret om tilstanden i utvalget, og anbefale at det gjøres endringer. Dersom
det er nødvendig, kan administrasjonen stille med en sekretær for utvalget.
Sekretæren sørger for at det det er samsvar når oppgavene til ansatte og utvalget
overlapper, og kan ta seg av administrative oppgaver som utsending av innkallinger
og håndtering av reiseregninger.
I tråd med aksjeloven har ikke styremedlemmer i seg selv noen spesiell makt mellom
møtene. Dette er ikke til hinder for at et styremedlem kan velges som leder i et
utvalg, og ha ekstra innflytelse på saker som utvalget jobber med, men ikke i den
grad at det kan overstyre det daglig leder har bestemt, så lenge det ikke er i strid
med landsstyrets vedtak. Dersom et styremedlem blir frikjøpt – til nå har det vanligvis
vært styreleder – er det på lik linje med de øvrige ansatte underlagt daglig leder i det
daglige arbeidet.

Skille på styremøte og arbeidsmøte
Daglig leder har rett og plikt til å innstille i alle landsstyresaker, og skal være tilstede
på møtene. Landsstyret bør dele opp møtehelger mellom noen timer «formelt»
styremøte, og å være frivillige som møtes for å utføre en jobb for organisasjonen
resten av helga. Daglig leder trenger ikke å delta på sistnevnte.
I tråd med landsmøtevedtaket fra 2011 foreslås det ingen endringer for ØAU, men
styret bør vurdere om også ØAU bør innlemmes i modellen beskrevet her. Det vil
altså si som i denne modellen:
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Landsstyret*
(Beslutter)*

Daglig*leder*
(Innstiller*til*LS,*
leder*
gjennomføringen)*

Ansatte*
(Utfører*oppgaver,*
spesielt*alle*rutineE*og*
byråkratiske*oppgaver)*

Frivillige*
(Utfører*oppgaver,*
spesielt*tidkrevende*
oppgaver*og*der*den*
frivillige*har*
spisskompetanse)**

Figur&2:&Skisse&til&arbeidsstruktur&

Diskusjon
Forslaget kan ved første øyekast virke å redusere demokratiet i Juvente. I praksis er
målet at det motsatte skal skje, nemlig at styret får forholde seg til bedre forberedte
saker, og fatte beslutninger på reelt grunnlag. Videre er det en større garanti for at
vedtaket faktisk blir gjennomført, siden daglig leder alltid har ansvar for at noen skal
gjøre det. I praksis vil ansvaret ofte deles mellom en utvalgsleder og daglig leder, og
desto bedre utvalget fungerer, desto større ansvar har utvalgsleder. Om det frivillige
arbeidet derimot ikke fungerer, kan daglig leder tre inn, og sørge for at det blir gjort
av noen andre. Dermed vil flere av landsstyrets vedtak bli gjennomført.
Forhåpentligvis vil også tidsregnskapet gå i null. I dag går mye tid bort til å etterlyse
arbeid som skulle vært gjort i frivilligestrukturen, men som av forskjellige årsaker ikke
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blir gjort i tide. Den tiden kan man forhåpentligvis redusere ved at jobben ganske
enkelt blir overlatt til noen andre.
For de frivillige i Juvente skal dette forhåpentligvis føre til økt tilfredshet, siden man
ikke blir sittende ansvarlig for oppgaver man ikke mestrer eller er motivert for å gjøre,
og dermed oftere kan melde seg til innsats der man har spisskompetanse eller tid.
Grepet passer også godt med tidsånden. Færre og færre ønsker å jobbe frivillig med
rutinearbeid eller byråkratiske oppgaver, mens flere og flere ønsker å gjøre konkrete
ting. Forskerne kaller dette aksjonsbasert frivillighet. Egentlig har Juvente holdt på
med dette i flere år, og det er antageligvis denne modellen som har gjort at FRISTIL
har vært i stand til å opprettholde det høye nivået av frivillig innsats.
Til sist vil dette gjøre Juvente mer robust. Dersom det frivillige apparatet svikter, kan
daglig leder enklere sørge for at de kritiske oppgavene blir utført. Når det frivillige
apparatet har overkapasitet, er det enkelt for daglig leder å avlaste ansatte som har
for mye å gjøre. I en velfungerende normalsituasjon er det uproblematisk å myke litt
opp i modellen over, når det sørger for smidig gjennomføring.
Hvorfor blir denne saken lagt fram for landsmøtet , når det er noe styret selv kan
bestemme? Vi ser behovet for en rask gjennomføring, og at modellen kan ligge klar
allerede når det neste styret trer sammen til sitt første møte.
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Grasrotandelen
Norsk Tipping organiserer spillvirksomhet over hele landet og i flere spillkategorier.
Omsetningen går til premier for spillerne, resten til samfunnsnyttige formål.
•

2/3 av de pengene som ligger i Frifond-potten, kommer fra overskuddet til
Norsk Tipping har. Juvente søker sentralt om Frifondmidler til lokallagene,
lokallagene søker om Frifondmidler fra Juvente.

•

Altså: Lagenes aktivitet er delvis finansiert gjennom spillvirksomhet i Norge.

•

Juvente (i dette tilfellet stort sett OAØ) mottar tilskudd fra bingovirksomhet.

•

Grasrotandelen er en annen støtteordning fra Norsk Tipping. Den lar spilleren
selv velge hvor 5 % av innsatsen (omsetningen) skal gå.

•

I forkant av landsmøtet i 2011, sa det daværende forbundsstyret nei til at
lokallag og kretser skulle kunne motta midler fra Grasrotandelen.

Vi forstår ikke hvorfor LS stiller seg negative til at lokallagene skal motta støtte fra
Norsk Tipping via Grasrotandelen, når Juvente allerede mottar penger fra Norsk
Tipping og fra bingovirksomhet som Juvente har tatt et aktivt standpunkt til.
Grunnlaget for å stille seg negative til Grasrotandelen, kan derfor ikke begrunnes
med skepsis ovenfor Norsk Tipping.
Riktignok krever omsetning på Grasrotandelen at man aktivt profilerer seg som
mottaker av grasrotmidler, og det var begrunnelsen for avslaget på landsmøtet i
2011, der landsstyret “har store etiske betenkeligheter med å oppfordre
medlemmene til dette”. Allikevel er vi avhengig av penger fra overskuddet til Norsk
Tipping for å drifte lokallagene.
Vi er enig at innsatsen kreves, men landsstyret har altså aktivt valgt å fraråde kretser
å bli med i ordningen på grunn av dette. Dette burde være en vurderingssak for hver
enkelt krets.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet vil ikke fraråde kretser å delta i Grasrotandelen.
Hilsen
Petter Holstad
Hilde Thoresen
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7.1

Arbeidsplan
Arbeidsplan for Juvente 2013 – 2015

Vedlagt ligger landsstyrets forslag til arbeidsplan for 2013 – 2015.
Landsstyrets innstilling:
Arbeidsplanen vedtas.

Juvente i 2015
Arbeidsplan 2013 – 2015
Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015.
For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret jobber med
dem. Hele organisasjonen – lokallag, kretser, landsstyret, administrasjonen og
de enkelte medlemmene – må gjøre en stor innsats for at Juvente skal utvikle
seg til å bli den organisasjonen vi ønsker å være om to år.

Hovedsatsing: Prosjekter
Juventes prosjekter er en viktig bærebjelke for organisasjonen. Fremover er
det viktig å styrke prosjektsatsningen. Frem mot 2015 skal Juvente utvikle
flere nye prosjekter, både store og små.
Det skal utvikles et nytt stort rusforebyggende prosjekt drevet sentralt. I
utviklingen av dette skal også medlemmene involveres aktivt. I tillegg skal
lokallag og kretser skape sine egne prosjekter av mindre omfang.
Juvente skal lære opp lokallag, kretser og medlemmer i hvordan man skaper
og driver mindre prosjekter.

Organisasjon
Organisasjonsbygging er viktig for enhver organisasjon og bidrar til å utvikle
organisasjonen og skape innhold og struktur. Juvente må fornyes i takt med
tiden for at vi fortsatt skal være en viktig stemme på vårt felt. Juvente består
av mange ledd. Alle disse må spille på lag for at Juvente skal fungere som en
helhet.

Sentralt
•
•

Sentralleddet skal drive god oppfølging av lokallag og kretser, og bidra
til å skape lokalt engasjement.
Sentralleddet skal minst arrangere et stort sosialt og kulturelt
arrangement i året.
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•

Sentralleddet skal drive godt internt og eksternt informasjonsarbeid,
blant annet gjennom Motiv, nettsider og sosiale medier.

Kretsene
•
•

Juvente skal ha minst 7 aktive kretser.
Alle aktive kretser skal som et minimum drive grunnskolering for
medlemmer, oppfølging av lokallag og sørge for et godt samarbeid
mellom lokallagene og med sentralleddet (skolering, oppfølging og
samarbeid).

Lokallagene
•
•

•

Juvente skal ha minst 30 aktive, rapporterende lokallag.
Alle lokallag skal som et minimum jobbe aktivt med verving, arrangere
kul rusfri aktivitet for ungdom og å være en synlig og aktiv stemme i sitt
lokalmiljø.
For å nå en bredere målgruppe skal Juvente satse på flere typer lag,
for eksempel aktivitetslag og studentlag.

Prosjektene
Prosjekter er Juventes hovedsatsning i perioden. Prosjektene er en stor del av
Juventes identitet, og prosjektene er en viktig rekrutteringsarena. Juvente står
nå ovenfor flere utfordringer hva gjelder rammevilkårene for prosjektene våre,
og det er derfor nødvendig med nytenkning i prosjektutviklingen. Dette vil gi
oss flere ben å stå på.

Forebyggingsprosjekter
Juvente vil skape gode rusforebyggende prosjekter der vi tar i bruk ulike
virkemidler for å nå ut til flere målgrupper. Prosjektene skal ha som mål å
redusere rusmiddelbruk og utsette debutalder.
•
•
•

Juvente skal ha en helhetlig prosjektportefølje for forebygging av
ungdommer.
Juvente skal utvikle nye forebyggingsprosjekter som har ungdom i
ungdomsskolealder som målgruppe.
Juventes forebyggingsprosjekter skal i større grad finansieres lokalt, og
ha bedre lokal forankring.
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•
•

Juventes forebyggingsprosjekter bør være forenelige med andre
forebyggingsprosjekter i organisasjonsfamilien.
Juvente skal arbeide for å få bedre økonomiske rammevilkår for
prosjektene og nå ut til flere arenaer.

Politiske prosjekter
Juvente driver aktiv påvirkning av politikken med mål om en ruspolitikk basert
på faktakunnskap og tiltak vi faktisk vet fungerer. Juvente ser sammenhengen
mellom ruspolitikk og rusforebygging, og mener at en restriktiv alkoholpolitikk
vil føre til færre alkoholrelaterte problemer.
•
•
•
•

Skjenkekontrollen skal videreutvikles og inneholde blant annet en
konferanse i forbindelse med presseslipp.
Skjenkekontrollen skal i større grad fokusere på å påvirke
alkoholpolitikken lokalt.
Juvente skal drive politiske kampanjer.
Juvente skal være tydelige på sammenhengen mellom ruspolitikk og
forebygging, og denne sammenhengen skal være tydelig i våre
politiske prosjekter og kampanjer.

Internasjonale prosjekter
Rusproblematikken er en global utfordring. Derfor må Juvente engasjere seg
også på den internasjonale arenaen for å spre gode erfaringer fra norsk
forebygging- og alkoholpolitikk.
•

•

Juvente skal utarbeide en kampanje som fokuserer på alkoholreklame i
utviklingsland, gjerne i samarbeid med partnerorganisasjoner fra hele
verden.
Juvente skal utvikle et prosjekt basert på ung-til-ung-metodikk i
samarbeid med FORUT og vår partnerorganisasjon i Sierra Leone.

Aktivitet
Juventes aktivitet skal være et alternativ til alkoholkulturen og skape samhold i
organisasjonen. Juvente skal tilby et bredt aktivitetstilbud på alle nivåer. Vi vil
gi ungdom gode opplevelser og en ideologisk bagasje. Gjennom aktivitet når
Juvente ut til ungdommer og er synlige i sitt lokalmiljø.
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•
•
•
•
•
•

•
•

All aktivitet i Juvente skal være basert på aktivitetsprofilen.
Aktivitetsguider og aktivitetsprofilen skal være tilgjengelig på
nettsidene.
Juventes aktiviteter skal være et middel for å nå våre ideologiske
målsettinger og være et reelt rusfritt alternativ for ungdom.
I tillegg til sosiale lavterskelaktiviteter skal Juvente tilby mer action- og
adrenalinfylte aktiviteter.
Alle Juventes aktiviteter skal være åpne og inkluderende, og flere ikkemedlemmer skal delta på arrangementene våre.
Juventes aktiviteter skal være trygge å delta på, og vi skal ha
utarbeidet en beredskapsplan for forebygging og håndtering av skader,
sykdom, kriminelle handlinger og andre hendelser som kan oppstå.
Juventes aktivitetslag sørger for et godt og variert aktivitetstilbud som
er attraktivt for potensielt nye medlemmer.
Alle lokallag skal arrangere konsert eller fest i samarbeid med en
ungdomsklubb.

Medlemmer
Alle medlemmer er viktige for Juvente. En stor medlemsmasse er viktig for at
Juvente skal synes og bli hørt i de saker vi jobber med.
•
•
•
•
•
•

Juvente skal ha minst 1210 betalende medlemmer under 26 år.
Juventes medlemsmasse skal ha en større andel minoriteter.
Vi skal være til stede og verve der ungdom er, for eksempel festivaler
og ungdomsklubber.
Alle nye medlemmer skal følges opp av lokallaget sitt.
Juventes medlemmer skal få opplæring i hvordan de kan verve nye
medlemmer.
Sentralleddet skal koordinere og hjelpe til i vervearbeidet lokalt.

Internasjonalt
Juvente har alltid hatt – og har fortsatt – et internasjonalt engasjement. Dette
arbeidet har hatt fokus på solidaritetsarbeid, fred og bistand.
Solidaritetstanken er en viktig del av Juventes identitet.
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Fred og solidaritet
•
•
•
•

FORUT skal være Juventes viktigste samarbeidspartner i arbeidet med
internasjonal solidaritet og utvikling.
Juvente skal aktivt bidra til FORUTs arbeid gjennom informasjons- og
innsamlingsaksjoner.
Juvente skal sette fokus på de problemene rusmidler fører til i
utviklingsland.
Alle Juventes medlemmer skal ha kjennskap til FORUTs arbeid.

Internasjonalt samarbeid
•
•

Juvente skal ha et godt samarbeid med våre internasjonale paraply- og
samarbeidsorganisasjoner.
Juvente skal være representert på de arrangementer våre paraply- og
samarbeidsorganisasjoner inviterer oss til.

Skolering
Aktivitet er det som får folk til å melde seg inn i Juvente, mens skolering er det
som får medlemmer til å bli. Juvente har de siste årene jobbet med å lage et
helhetlig skoleringsopplegg som kan benyttes av medlemmer, lokallag og
kretser.
•
•
•
•

•

Det helhetlige skoleringsopplegget ferdigstilles, og skal implementeres i
hele organisasjonen.
Alle medlemmer skal ha fått en grunnleggende innføring i Juventes
ideologi, arbeid og oppbygning.
Alle tillitsvalgte i organisasjonen skal være skolert i hvordan de kan
utføre sitt tillitsverv.
Juvente skal bruke internett aktivt i sitt skoleringsarbeid og ha et godt
skoleringsmateriell som er tilgjengelig for medlemmer som ønsker å
skolere seg selv eller andre.
Kretsene skal ha hovedansvaret for grunnskoleringen i Juvente.

Politikk
Solidaritetstanken skal ligge til grunn for Juventes ruspolitiske arbeid. Juvente
ønsker å sette dagsorden og få gjennomslag for en bedre og mer ansvarlig
ruspolitikk.
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•
•
•
•

Juvente skal hvert år drive flere sentralt initierte politiske aksjoner og
kampanjer som alle medlemmer kan delta i.
Juvente skal være en naturlig, seriøs og god aktør i
samfunnsdebattene vi deltar i.
Juvente skal jobbe aktivt for å skape oppslutning om våre ideer og
prinsipper blant ungdom.
Juvente skal jobbe aktivt for å være synlige ved valgene i 2013 og
2015.

Kommunikasjon
Juvente skal nå ut med våre budskap og meninger. Det er viktig å bruke flere
kommunikasjonskanaler for å nå flest mulig.
•
•
•
•
•
•

Ungdommer skal vite hva Juvente er, hva vi står for og hva vi gjør.
Vi skal informere godt om våre aktiviteter i lokallagenes lokalmiljø.
Vi skal være synlige i tradisjonelle og sosiale medier.
Juventes lokallag skal være synlige i sine lokale medier.
Solidaritetstanken bak Juventes avholdsstandspunkt skal synliggjøres.
Juvente skal gjennomføre en omdømmeanalyse for å undersøke
hvordan vi oppfattes.

Økonomi, administrasjon og
eiendommer
Økonomi
Juventes økonomi er sårbar i denne perioden. Juventes økonomi er i stor
grad basert på offentlige tilskudd, noe som gjør oss utsatt om tilskuddet faller
bort eller endres.
•
•
•
•

Juventes økonomi skal være trygg, solid og forutsigbar.
Vi skal ha økt andelen frie midler.
Juventes skal ha flere inntektskilder enn tilskudd fra det offentlige.
Juventes lokallag og kretser skal ha god oversikt over hvor man kan
søke midler.
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Administrasjon
Juvente har en ung stab med høy gjennomstrømming, og det stiller store krav
til opplæring. HMS-arbeidet er like viktig i Juvente som på andre
arbeidsplasser for å skape et godt arbeidsmiljø.
•
•
•
•

Juvente skal være en god arbeidsgiver som gir de ansatte mulighet til å
engasjere seg og utvikle seg.
Det skal være et godt samarbeid mellom ansatte og tillitsvalgte i
organisasjonen.
Juventes administrative kostnader skal reduseres.
Juvente skal utrede muligheten for å skaffe nye kontorlokaler.

Eiendommer
Juvente har mange eiendommer over hele landet. Eiendommene er av stor
verdi for Juvente, både for økonomi og aktivitet, men bruken av eiendommene
varierer.
•
•
•
•

Juventes eiendommer skal være attraktive å bruke for medlemmer,
lokallag og andre.
Driften av Juventes eiendommer skal gå med overskudd.
Juvente skal ha solgt 3-4 eiendommer i løpet av perioden.
Juvente skal satse på utvikling av eiendommene våre.
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Revidering av langtidsplan

8.1

Revidering av langtidsplan 2012 - 2016

Vedlagt ligger landsstyrets forslag til revidert langtidsplan 2012 – 2016.
Landsstyrets innstilling:
Langtidsplanen vedtas.

Revidert langtidsplan
2012 – 2016
2012
Hovedfokus:
• 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. Poenggivningen 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 BUR-ene eller
fylkeskommuner.
Eiendommer:
• Vi utvikler en eiendomsstrategi med hjelp fra en innleid konsulent.
Medlemmer:
• Vi innfører en rutine med å ringe alle medlemmer ved innmelding.
• Vervepremiene er ekstra fine.
• 1000 medlemmer.
Intern kommunikasjon:
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•
•
•

En intern kommunikasjonsplan utarbeides og innarbeides.
Det siste LS-møtet i 2012 utvides til å inkludere kretslederne.
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 hva det
internasjonale arbeidet skal inneholde og innebære.

2013
Hovedfokus:
• Prosjekter: Arbeidet med å utvikle nye prosjekter skal påbegynnes. Det
skal utvikles flere prosjekter av ulik størrelse for å gi organisasjonen
flere ben å stå på.
Visjon og ideologi:
• Prosessen med å utarbeide et nytt prinsipprogram fortsetter.
Aktivitet:
• Ny aktivitetsprofil 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 prosjekter.
• Kolon testes ut i praksis.
• Kompis evalueres og vi vurderer om prosjektet skal videreføres.
• Vi skaffer økt lokal finansiering av forebyggingsarbeidet vårt.
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Politikk:
• En politisk kampanje gjennomføres på våren.
• Vi er tydelige og synlige i forbindelse med Stortingsvalget.
• Skjenkekontrollen videreutvikles.
Skolering:
• Nivå 2 og 3 av skoleringsopplegget ferdigstilles. Skoleringen er nå
helhetlig.
• Vi etablerer en sentral søkbar skoleringspott for kretsene.
Økonomi:
• Vi gjør en gjennomgang av økonomirutinene for å spre kjennskapen til
disse. Styret og ØAU skal få opplæring i Juventes økonomi for å heve
kompetansen.
• 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.
• 1000 medlemmer.
Intern kommunikasjon:
• Som en prøveordning utvider vi landsstyret med kretslederne en gang
årlig.
• Vi utvikler en ny velkomstpakke.
• Et nytt medlemsnett står ferdig, og inkluderer en premierings/belønningsordning for tillitsverv, skolering og lignende.
• Vi gjennomfører en undersøkelse blant utmeldte medlemmer.
• Kommunikasjonen til medlemmene utvikles fra å fokusere på tilbud om
aktivitet, til å fokusere på informasjon om hvordan man kan engasjere
seg og bidra.
• Det gjennomføres en lokallagsundersøkelse for å finne ut om
lokallagene kjenner til strategi, langtidsplan og aktivitetsprofilen.
Ekstern kommunikasjon:
• En plan for ekstern kommunikasjon utvikles og innarbeides.
• Den nye aktivitetsprofilen gjøres synlig på internett, i sosiale medier og
i media.
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Organisasjonskultur:
• Workshops og kurs i inkludering gjennomføres for lokallagene.
Organisasjon:
• Alle administrasjonsrutiner skriftliggjøres og tilgjengeliggjøres.
• SOS- og VAS-prinsippene er ferdig etablert i lokallag og kretser.
• Beredskapsplanen ferdigstilles og implementeres i organisasjonen.
Internasjonalt arbeid:
• Medlemskap i APYN utredes.
• Utvikling av et nytt ung-til-ung-prosjekt i Sierra Leone starter i
samarbeid med FORUT.

2014
Hovedfokus:
• Prosjekter: Arbeidet med å etablere nye prosjektet videreføres.
Prosjektene skal i løpet av 2014 være aktive.
Visjon og ideologi:
• Nytt prinsipprogram legges fram for landsmøtet.
• Vi skal utvikle ideologien vår, blant annet gjennom å finne gode
begrunnelser for avholdsstandpunktet.
Aktivitet:
• Endringen i aktivitetsprofilen er fullført. All aktivitet 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.
• Et nytt prosjekt rettet mot ungdom i ungdomsskolealder er på bena, og
vi jobber fortsatt med utviklingen av et nytt forebyggingstiltak basert på
den beste tilgjengelige forskningen og erfaringen fra feltet.
• Kolon er i ordinær drift.
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Politikk:
• Skjenkekontrollen videreføres i utvidet format.
• En politisk kampanje kjøres på våren (enten en ny eller en reprise fra
2012).
• Det nye politiske programmet som legges fram for landsmøtet skal
være sterkere på narkotika- og forebyggingspolitikk.
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:
• Vi har en økt andel finansiering fra andre kilder enn Helsedirektoratet.
Eiendommer:
•

Vi selger 2-3 eiendommer.

•

Oppussing av Lyngbråten og Sjøgaren settes i gang.

Medlemmer:
•

Alle medlemmer får tilbud om skolering i løpet av året.

•

Alle nye medlemmer får grunnskolering i løpet av året.

•

1100 medlemmer.

Intern kommunikasjon:
•

Prøveordningen med utvidet landsstyre evalueres, og vi vurderer om
den skal gjøres permanent.

•

Vi gjennomfører en medlemsundersøkelse.

•

Vi oppdaterer 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.
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Organisasjon:
•

Vi gjennomfører en prosess med effektivisering av administrasjonen.

Internasjonalt arbeid:
•

Vi tar en avgjørelse om medlemskap i APYN.

•

Vi gjennomfører kampanjen ”Nei til alkoholreklame” med internasjonale
samarbeidspartnere.

•
•

Alle medlemmer kjenner til FORUT og deres arbeid.
Prosjektet om ung-til-ung-forebygging i Sierra Leone starter opp.

2015
Hovedfokus:
•

Prosjekter: Juvente skal ha ferdig flere nye prosjekter som er aktive
over hele landet og har et bredt nedslagsfelt.

Visjon og ideologi:
•

Visjon og prinsipprogram er godt kjent i organisasjonen.

Aktivitet:
Forebygging:
•

Vi har en anerkjent og forskningsbasert prosjektportefølje som favner
bredt målgruppemessig og har flere ben å stå på økonomisk.

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.
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Medlemmer:
•

Vi gjennomfører en medlemsanalyse etter LNUs ”Medlemsmodellen”.

•

Vi gjør forsøk med systematisk verving og etablering av lokallag i
Norges 5 største byer.

•

1210 medlemmer.

Intern kommunikasjon:
•

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 vil vurdere endringer i organisasjonsstrukturen til Juvente.

•
•

Vi har 30 lokallag fordelt på 16 fylker.
Vi starter en ny strategiprosess fra «scratch».

Internasjonalt arbeid:

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.
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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
(eventuelt i 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.
1340 medlemmer.

Intern kommunikasjon:
•

Vi gjennomfører en medlemsundersøkelse.

Ekstern kommunikasjon:
•

Forebyggingsarbeidet vårt synliggjøres – spesielt ovenfor kommuner vi
driver forebygging i.

Organisasjonskultur:
•

Vi gjennomfører et inkluderingsprosjekt i samarbeid med
minoritetsorganisasjon.
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Organisasjon:
•

En ny strategi legges frem for landsmøtet.

Internasjonalt arbeid:

Juventes 12. ordinære landsmøte
Ål, 31. juli – 2. august 2013
Sak: 9 – Kontingent
Forslagsstiller: Landsstyret

Sak 9
9.1

Kontingent
Medlemskontingent for Juvente

Landsstyrets innstilling:
Medlemskontingenten forblir uendret.
Kontingentsatsene blir 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

100 kr
250 kr
50 kr
100 kr

Juventes 12. ordinære landsmøte
Ål, 31. juli – 2. august 2013
Sak: 10 – Budsjett
Forslagsstiller: Landsstyret

Sak 10
10.1

Budsjett
Budsjett for 2014

Vedlagt ligger landsstyrets budsjett for 2014.
Landsstyrets innstilling:
Budsjettet vedtas.

Juventes 12. ordinære landsmøte
Ål, 31. juli – 2. august 2013
Sak: 11 – Valg
Forslagsstiller: Valgkomiteen

Sak 11
11.1

Valg
Landsstyre

Valgkomiteens innstilling er ikke klar.

11.2

Kontrollkomité

Valgkomiteens innstilling er ikke klar.

11.3

Økonomi- og administrasjonsutvalg

Valgkomiteens innstilling er ikke klar.

11.4

Valgkomité

Valgkomiteens innstilling er ikke klar.

Juventes 12. ordinære landsmøte
Ål, 31. juli – 2. august 2013
Sak: 11 – Valg
Forslagsstiller: Valgkomiteen

Sak 11
11.1

Valg
Landsstyre

Valgkomiteens innstilling:
Leder: Kristoffer Holm (ny som leder)
Styremedlem: Knut Aron Fludal (ny, for 2 år)
Styremedlem: Marie Thorstensen (ny, for 2 år)
Styremedlem: Øyvind Kind Robertsen (gjenvalg, for 2 år)
Styremedlem: Gry Marcella Dahl (ny, for 1 år, supplement Kristoffer Holm)
Styremedlem: Oda Siggerud (ny, 1 år, supplement for Sara Hauge)
Styremedlem: Sveinung Knudsen Nøding (ikke på valg)
1. vara: Stig Johan Berggren (ny, for 1 år)
2. vara: Ester Kristine Størkson (ny, for 1 år)
3. vara: Martin Lyngsnes Sæbø (ny, for 1 år)
Nestleder: Øyvind Kind Robertsen.

11.2

Kontrollkomité

Valgkomiteens innstilling:
Leder: Jan Tore Evensen (gjenvalg, 1 år)
Medlem: Gjertrud Fludal (ny, 1 år)
Medlem: Maria Aspen (opprykk fra vara, 1 år)
1. vara: Rasmus Fredriksen (ny, 1 år)
2. vara: Lisa Zhuang (ny, 1 år)
3. vara: Anne Thi Håndlykken (ny, 1 år)

11.3

Økonomi- og administrasjonsutvalg

Valgkomiteens innstilling:
Leder: (styret oppnevner)
Medlem: Heidrun Ullerud (gjenvalg, 1 år)
Medlem: Martin Strand (ny, 1 år)
1. vara: (blir ettersendt)
2. vara (blir ettersendt)

Juventes 12. ordinære landsmøte
Ål, 31. juli – 2. august 2013
Sak: 11 – Valg
Forslagsstiller: Valgkomiteen

11.4

Valgkomité

Valgkomiteens innstilling:
Leder: Eirik Tryland Haugdal (ny som leder, 1 år)
Medlem: Oda G. (ny, 1 år)
Medlem: Mikkel Keilhau (ny, 1 år)
1. vara: Trude Skåret (gjenvalg, 1 år)
2. vara: Martin Gjøen (ny, 1 år)
3. vara: (blir ettersendt)

Juventes 12. ordinære landsmøte
Ål, 31. juli – 2. august 2013
Sak: 12 – Avslutning

Sak 12

Avslutning

Landsmøtet avsluttes av nyvalgt leder.

Vedlegg  2
Forretningsorden
Antall sider: 3

Vedlegg til protokoll for Juventes 12. ordinære landsmøte.

Juventes 12. ordinære landsmøte
Ål, 31. juli – 2. august 2013
Sak: 2.5 – Godkjenning av forretningsorden
Forslagsstiller: Landsstyret

Forretningsorden
Sammensetning, tale-, forslags- og stemmerett
1. Som delegat regnes en som har tale-, forslags- og stemmerett.
2. Alle delegater som representerer lag eller kretser i tråd med Juventes
vedtekter §§ 6 pkt. 4, litra a-c og 6 pkt. 5, og som har levert fullmaktsskjema
fra laget eller kretsen de representerer, har tale-, forslags- og stemmerett i alle
saker.
3. Syv medlemmer fra Landsstyret har tale-, forslags- og stemmerett i alle saker
unntatt valg, årsmeldinger og regnskap. Varamedlemmer til Landsstyret har
kun stemmerett når de trer inn for faste medlemmer. (§ 6 pkt. 4, litra e)
4. Tale- og forslagsrett har:
a. Alle betalende medlemmer av organisasjonen.
b. De valgte møtelederne.
c. Daglig leder. Andre ansatte kan gis tale- og forslagsrett ved behandling
av saker de er saksansvarlige for.
5. Dirigentbordet kan, i samråd med landsmøtet, også gi talerett til andre.

Møtets gang
Taletid
6. Taletid for innlegg er normalt begrenset til tre minutter.
7. Taletid for replikker og svarreplikker er normalt begrenset til ett minutt.
8. De valgte møtelederne kan, i samråd med landsmøtet, innføre begrensninger
eller utvidelser i taletiden. Det kan gjøres unntak fra avgrenset taletid for
forslagsstiller e.l.
Antall innlegg og replikker
9. Hver person gis maksimalt tre innlegg per sak. Møtelederne kan i store
dokumenter regne hver overskrift som egen sak. Møtelederne kan gjøre
unntak for forslagsstiller e.l.
10. Til hvert innlegg kan det maksimalt gis to replikker og én svarreplikk.
Dirigentbordet kan om nødvendig avgrense replikkordskiftet mer enn dette.
11. Hver delegat kan få ordet til forretningsorden bare én gang under hvert
spørsmål.
Debattregler
12. Den som ønsker ordet, melder seg ved å vise stemmetegn. Alle innlegg,
replikker og innlegg til forretningsorden holdes fra talerstolen.
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Juventes 12. ordinære landsmøte
Ål, 31. juli – 2. august 2013
Sak: 2.5 – Godkjenning av forretningsorden
Forslagsstiller: Landsstyret
13. Innlegg til dagsorden, forretningsorden og voteringsorden skal slippes til
utenom talelisten.
14. Dirigentbordet eller delegater kan foreslå å sette strek når de mener at en sak
er ferdig drøftet. Etter at strek er satt, kan det ikke meldes nye innlegg eller
fremmes nye forslag I saken.
Forslag
15. Landsmøtet kan, med kvalifisert flertall, vedta at saker som er innkommet etter
fristen satt i Juventes vedtekter § 6 pkt. 9 likevel kan tas opp til behandling.
16. Alle forslag som leveres under møtes skal leveres skriftlig, og innenfor de
satte tidsfrister.
Unntak
17. Dirigentbordet kan fremme forslag om at det blir gjort unntak fra dagsorden
eller forretningsorden. Møtet må gi sin tilslutning ved absolutt flertall.

Redaksjonskomiteenes arbeid
18. Redaksjonskomiteene skal
a. Redigere og samordne innkomne forslag slik at landsmøtet og
møtelederne bestemmer.
b. Gå igjennom alle skriftlige endringsforslag og sortere forslagene.
c. Redigere sammen forslag som går på samme sak.
d. Redigere og arbeide med forslagene slik at de har rett målform m.m. i
forhold til det dokumentet de skal inn i.
e. Kontakte den som har framsatt forsalg for å få godkjenning for det
redigerte forslaget. Den som har framsatt forslag, kan eventuelt trekke
dette til fordel for det redigerte, eller vedkommende kan opprettholde
det.
f. Gjøre forslag om hvordan landsmøtet skal behandle hvert forslag, for
eksempel vedta eller forkaste det, plassering av forslaget dersom det
skal vedtas eller oversende det til Landsstyret for videre behandling
etter landsmøtet.
19. Ved avstemming i landsmøtet blir redaksjonskomiteens forslag satt opp mot
de andre forslagene som fremdeles er opprettholdt.

Regler for avstemning
Generelt
20. Landsmøtet kan gjøre vedtak når mer enn halvparten av de
stemmeberettigede er til stede jf. Juventes vedtekter § 6 pkt. 10.
21. Definisjoner på flertall:
a. Simpelt flertall: Det forslaget som får flest stemmer vinner.
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Juventes 12. ordinære landsmøte
Ål, 31. juli – 2. august 2013
Sak: 2.5 – Godkjenning av forretningsorden
Forslagsstiller: Landsstyret
b. Absolutt flertall: Mer enn halvparten av de med stemmerett som er til
stede, må stemme for forslaget. De som ikke stemmer, teller i praksis
mot forslaget.
c. Kvalifisert flertall: Minst 2/3 av de med stemmerett som er til stede, må
stemme for forslaget. De som ikke stemmer, teller i praksis mot
forslaget.
22. Alle med stemmerett som forlater møtesalen under møtet, skal levere
stemmetegnet til dirigentbordet, slik at man alltid har full oversikt over hvor
mange med stemmerett som er til stede.
23. Skriftlig avstemning skal gjennomføres dersom en delegat eller dirigent krever
det, jf. Juventes vedtekter § 6 pkt. 10.
24. Får to forslag eller to kandidater likt stemmetall, skal det gjennomføres ny
avstemning. Ved gjentatt stemmelikhet gjennomføres en loddtrekning.
Vedtektsendringer
25. Vedtektsendringer krever kvalifisert flertall
Andre vedtak
26. Dersom ikke annet er sagt, blir saker avgjort med simpelt flertall. Avstemning
skjer normalt ved å vise stemmetegn.
27. Etter at avstemning om enkeltpunkter i et dokument er gjennomført, skal
dokumentet voteres over i sin helhet.
Personvalg
28. Ved personvalg skal det være skriftlig valg dersom det er forslag om mer enn
én kandidat.
29. Personvalg med to kandidater avgjøres med simpelt flertall. Dersom det er
flere kandidater, gjennomføres valget i flere runder, der den med færrest
stemmer strykes i hver runde inntil det er to stykker igjen, eller én får absolutt
flertall.
30. Ved personvalg skal stemmeantallene kunngjøres under landsmøtet, og
dessuten referatføres.
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Vedlegg  3
Resolusjon 1: «La frivilligheten delta i skolen»
Antall sider: 1

Vedlegg til protokoll for Juventes 12. ordinære landsmøte.

Resolusjon fra Juventes landsmøte 2013
Til Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet

La frivilligheten delta i skolen
Fra Utdanningsdirektoratet har det kommet signaler om at det ikke er ønskelig
med fortsatt statlig finansiering av forebyggingsprosjekter i skolen drevet av
frivillige organisasjoner. Dette er et grep som vil gi mindre og dårligere
forebygging.
Juvente har drevet rusforebyggingsprogrammet Fristil siden 1972. Dette er et
av prosjektene som rammes av Utdanningsdirektoratets beslutning, og som
blir nødt å legge ned siden det ikke finnes økonomi i kommunene eller i de
frivillige organisasjonene til å finansiere dem selv. Dette bortfallet vil fjerne
skolenes mulighet til å velge selv hvilket rusforebyggingsprogram de ønsker å
benytte, siden valgmulighetene forsvinner.
Å stenge ute frivillige på denne måten, er stikk i strid med Stortingsmeldingen
om  ruspolitikk  “Se Meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk”.  At  
Utdanningsdirektoratet går imot linjen som er vedtatt av Stortinget, oppleves
som paradoksalt for organisasjonene som rammes av den nye praksisen.
De frivillige organisasjonene sitter på en spisskompetanse og entusiasme
som ingen lærere kan erstatte alene dersom de skal overta forebyggingen. At
disse ressursene ikke skal kunne brukes i skolen vil være et stort tap, ikke
bare for organisasjonene som driver prosjektene, men i større grad for
skolene som må ta til takke med dårligere opplegg – og i siste instans
ungdommen som ikke får ta del i den forebyggingen de fortjener. De frivillige
organisasjonene har i tiår fungert som verktøy for lærerne, og det er først og
fremst deres verktøykasse som nå får mindre innhold.
Derfor er det viktig at de frivillige organisasjonene bevilges offentlig støtte til å
utvikle og drive gode prosjekter – også rettet mot skolen. Bare på den måten
kan prosjekter som Fristil fortsette å spre kunnskap og entusiasme til elever
over hele landet. Å satse på frivillige ressurser er både lønnsomt for
samfunnet og viktig for elevene.

Vedlegg  4
Resolusjon 2: «Norge må gå i front for et globalt reklameforbud»
Antall sider: 1

Vedlegg til protokoll for Juventes 12. ordinære landsmøte.

Resolusjon fra Juventes landsmøte 2013
Til Utenriksdepartementet

Norge må gå i spissen for et globalt
reklameforbud
Norge har hatt et forbud mot reklame for alkohol siden 1975. Dette er et av
flere virkemidler som er tatt i bruk, og som har bidratt til at alkoholkonsumet er
lavere i Norge enn i landene som omgir oss. Disse gode erfaringene må
Norge ta aktivt i bruk, og vi må bli en pådriver for et globalt forbud mot
alkoholreklame.
Alkoholindustrien er en massiv aktør over hele kloden, og den skyr få midler
for å tilegne seg nye markeder. Særlig i land som opplever økt kjøpekraft,
men som fortsatt har et svakt demokrati og store utfordringer knyttet til
korrupsjon og manglende gjennomsiktighet, er alkoholindustrien aktiv. I flere
land i Afrika – deriblant Lesotho, Malawi, Uganda og Botswana – har
alkoholindustrien  forsøkt  å  ”kuppe”  alkoholpolitikken  for  å  skape  økt  grunnlag  
for profitt og økonomisk vekst for sin egen del.
De største alkoholprodusentene har gjennom markedsføring og sterke
merkevarer blitt de viktigste driverne for verdens alkoholkonsum. Gjennom
aggressiv markedsføring, som appellerer særlig til ungdom, stimulerer
industrien til økt forbruk. For mange, særlig i utviklingslandene, bidrar det økte
alkoholkonsumet til store problemer. Det økte alkoholforbruket har ført til at
alkohol er den fremste dødsårsaken i Afrika, og alkoholen er for mange et
hinder for å komme ut av fattigdommen.
Juvente krever derfor at Norge går i spissen for å få på plass et internasjonalt
forbud mot alkoholreklame. I tillegg krever Juvente at oljefondet trekker seg ut
av sine investeringer i alkoholindustrien.

1
2

Juvente  i  2015
Arbeidsplan  2013  –  2015

3
4

Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015.

5
6
7
8

For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret jobber med
dem. Hele organisasjonen – lokallag, kretser, landsstyret, administrasjonen og
de enkelte medlemmene – må gjøre en stor innsats for at Juvente skal utvikle
seg til å bli den organisasjonen vi ønsker å være om to år.

9

Hovedsatsing:  Prosjekter  

10
11
12

Juventes prosjekter er en viktig bærebjelke for organisasjonen. Fremover er
det viktig å styrke prosjektsatsningen. Frem mot 2015 skal Juvente utvikle
flere nye prosjekter, både store og små.

13
14
15

Det skal utvikles et nytt stort rusforebyggende prosjekt drevet sentralt. I
utviklingen av dette skal også medlemmene involveres aktivt. I tillegg skal
lokallag og kretser skape sine egne prosjekter av mindre omfang.

16
17

Juvente skal lære opp lokallag, kretser og medlemmer i hvordan man skaper
og driver mindre prosjekter.

18

Organisasjon

19
20
21
22
23

Organisasjonsbygging er viktig for enhver organisasjon og bidrar til å utvikle
organisasjonen og skape innhold og struktur. Juvente må fornyes i takt med
tiden for at vi fortsatt skal være en viktig stemme på vårt felt. Juvente består
av mange ledd. Alle disse må spille på lag for at Juvente skal fungere som en
helhet.

24
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Sentralt
Sentralleddet skal drive god oppfølging av lokallag og kretser, og bidra
til å skape lokalt engasjement og aktivitet.
Sentralleddet skal minst arrangere et stort sosialt og kulturelt
arrangement i året i tillegg til å gjennomføre Juventeskolen.
Sentralleddet skal drive godt internt og eksternt informasjonsarbeid,
blant annet gjennom Motiv, nettsider og sosiale medier.
Sentralleddet skal jobbe for et bedre samarbeid mellom lokallagene
våre og lokale Juba-lag.

Kretsene
Det må tilrettelegges for opprettelse av kretser i alle områder der det
finnes aktive lokallag.
Alle aktive kretser skal som et minimum drive grunnskolering for
medlemmer, oppfølging av lokallag og sørge for et godt samarbeid
mellom lokallagene og med sentralleddet (skolering, oppfølging og
samarbeid).

Lokallagene
Juvente skal ha minst 30 aktive, rapporterende lokallag.
Alle lokallag skal som et minimum jobbe aktivt med verving, arrangere
kul rusfri aktivitet for ungdom og å være en synlig og aktiv stemme i sitt
lokalmiljø.
For å nå en bredere målgruppe skal Juvente satse på flere typer lag,
for eksempel aktivitetslag og studentlag.

48

Prosjektene

49
50
51
52
53

Prosjekter er Juventes hovedsatsning i perioden. Prosjektene er en stor del av
Juventes identitet, og prosjektene er en viktig rekrutteringsarena. Juvente står
nå ovenfor flere utfordringer hva gjelder rammevilkårene for prosjektene våre,
og det er derfor nødvendig med nytenkning i prosjektutviklingen. Dette vil gi
oss flere ben å stå på.

54
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55

Forebyggingsprosjekter

56
57
58

Juvente vil skape gode rusforebyggende prosjekter der vi tar i bruk ulike
virkemidler for å nå ut til flere målgrupper. Prosjektene skal ha som mål å
redusere rusmiddelbruk og utsette debutalder.

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Juvente skal ha en helhetlig prosjektportefølje for rusforebygging blant
ungdom.
Juvente skal utvikle nye forebyggingsprosjekter som har ungdom i
ungdomsskolealder som målgruppe.
Juventes forebyggingsprosjekter skal i større grad finansieres lokalt, og
ha bedre lokal forankring.
Juventes forebyggingsprosjekter bør være forenelige med andre
forebyggingsprosjekter i organisasjonsfamilien.
Juvente skal arbeide for å få bedre økonomiske rammevilkår for
prosjektene og nå ut til flere arenaer.

69

Politiske prosjekter

70
71
72
73

Juvente driver aktiv påvirkning av politikken med mål om en ruspolitikk basert
på faktakunnskap og tiltak vi faktisk vet fungerer. Juvente ser sammenhengen
mellom ruspolitikk og rusforebygging, og mener at en restriktiv alkoholpolitikk
vil føre til færre alkoholrelaterte problemer.

74
75
76
77
78
79
80
81
82

Skjenkekontrollen skal videreutvikles og inneholde blant annet en
konferanse i forbindelse med presseslipp.
Skjenkekontrollen skal i større grad fokusere på å påvirke
alkoholpolitikken lokalt.
Juvente skal drive politiske kampanjer.
Juvente skal være tydelige på sammenhengen mellom ruspolitikk og
forebygging, og denne sammenhengen skal være tydelig i våre
politiske prosjekter og kampanjer.
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83

Internasjonale prosjekter

84
85
86

Rusproblematikken er en global utfordring. Derfor må Juvente engasjere seg
også på den internasjonale arenaen for å spre gode erfaringer fra norsk
forebygging- og alkoholpolitikk.

87
88
89
90
91

Juvente skal utarbeide en kampanje som fokuserer på alkoholreklame i
utviklingsland, gjerne i samarbeid med partnerorganisasjoner fra hele
verden.
Juvente skal utvikle et prosjekt basert på ung-til-ung-metodikk i
samarbeid med FORUT og vår partnerorganisasjon i Sierra Leone.

92

Aktivitet

93
94
95
96

Juventes aktivitet skal være et alternativ til alkoholkulturen og skape samhold i
organisasjonen. Juvente skal tilby et bredt aktivitetstilbud på alle nivåer. Vi vil
gi ungdom gode opplevelser og en ideologisk bagasje. Gjennom aktivitet når
Juvente ut til ungdommer og er synlige i sitt lokalmiljø.

97
98
99
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All aktivitet i Juvente skal være basert på aktivitetsprofilen.
Aktivitetsguider og aktivitetsprofilen skal være tilgjengelig på
nettsidene.
Juventes aktiviteter skal være et middel for å nå våre ideologiske
målsettinger og være et reelt rusfritt alternativ for ungdom.
I tillegg til sosiale lavterskelaktiviteter skal Juvente tilby mer action- og
adrenalinfylte aktiviteter.
Alle Juventes aktiviteter skal være åpne og inkluderende, og flere ikkemedlemmer skal delta på arrangementene våre.
Juventes aktiviteter skal være trygge å delta på, og vi skal ha
utarbeidet en beredskapsplan for forebygging og håndtering av skader,
sykdom, kriminelle handlinger og andre hendelser som kan oppstå.
Juventes aktivitetslag sørger for et godt og variert aktivitetstilbud som
er attraktivt for potensielt nye medlemmer.
Alle lokallag skal arrangere konsert eller fest for eksempel i samarbeid
med en ungdomsklubb.

113

Medlemmer

114
115

Alle medlemmer er viktige for Juvente. En stor medlemsmasse er viktig for at
Juvente skal synes og bli hørt i de saker vi jobber med.
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116
117
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Juvente skal ha minst 1210 betalende medlemmer under 26 år.
Juventes medlemsmasse skal ha en større andel minoriteter.
Vi skal være til stede og verve der ungdom er, for eksempel festivaler
og ungdomsklubber.
Alle nye medlemmer skal følges opp av lokallaget sitt.
Juventes medlemmer skal få opplæring i hvordan de kan verve nye
medlemmer.
Sentralleddet skal koordinere og hjelpe til i vervearbeidet lokalt.

124

Internasjonalt

125
126
127

Juvente har alltid hatt – og har fortsatt – et internasjonalt engasjement. Dette
arbeidet har hatt fokus på solidaritetsarbeid, fred og bistand.
Solidaritetstanken er en viktig del av Juventes identitet.

128

Fred og solidaritet

129
130
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134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

FORUT skal være Juventes viktigste samarbeidspartner i arbeidet med
internasjonal solidaritet og utvikling.
Juvente skal aktivt bidra til FORUTs arbeid gjennom informasjons- og
innsamlingsaksjoner.
Juvente skal sette fokus på de problemene rusmidler fører til i
utviklingsland.
Alle Juventes medlemmer skal ha kjennskap til FORUTs arbeid.

Internasjonalt samarbeid
Juvente skal ha et godt samarbeid med våre internasjonale paraply- og
samarbeidsorganisasjoner.
Juvente skal være representert på de arrangementer våre paraply- og
samarbeidsorganisasjoner inviterer oss til.
Juvente skal jobbe med våre internasjonale paraply- og
samarbeidsorganisasjoner for å gi medlemmene våre bedre kjennskap
til internasjonal alkoholpolitikk.

144

Skolering

145
146
147
148

Aktivitet er det som får folk til å melde seg inn i Juvente, mens skolering er det
som får medlemmer til å bli. Juvente har de siste årene jobbet med å lage et
helhetlig skoleringsopplegg som kan benyttes av medlemmer, lokallag og
kretser.
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149
150
151
152
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155
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Det helhetlige skoleringsopplegget ferdigstilles, og skal implementeres i
hele organisasjonen.
Alle medlemmer skal ha fått en grunnleggende innføring i Juventes
ideologi, arbeid og oppbygning.
Alle tillitsvalgte i organisasjonen skal være skolert i hvordan de kan
utføre sitt tillitsverv.
Juvente skal bruke internett aktivt i sitt skoleringsarbeid og ha et godt
skoleringsmateriell som er tilgjengelig for medlemmer som ønsker å
skolere seg selv eller andre.
Kretsene skal ha hovedansvaret for grunnskoleringen i Juvente.
Det skal etableres en sentral søkbar skoleringspott for medlemmene.
Det skal gjennomføres en FORUT-skolering for medlemmer.
Medlemmene som deltar på denne skoleringen skal fungere som
FORUT-ambassadører og spre kunnskap om FORUT innad i
organisasjonen.

164

Politikk

165
166
167

Solidaritetstanken skal ligge til grunn for Juventes ruspolitiske arbeid. Juvente
ønsker å sette dagsorden og få gjennomslag for en bedre og mer ansvarlig
ruspolitikk.

168
169
170
171
172
173
174
175

Juvente skal hvert år drive flere sentralt initierte politiske aksjoner og
kampanjer som alle medlemmer kan delta i.
Juvente skal være en naturlig, seriøs og god aktør i
samfunnsdebattene vi deltar i.
Juvente skal jobbe aktivt for å skape oppslutning om våre ideer og
prinsipper blant ungdom.
Juvente skal jobbe aktivt for å være synlige ved valgene i 2013 og
2015.

176

Kommunikasjon

177
178

Juvente skal nå ut med våre budskap og meninger. Det er viktig å bruke flere
kommunikasjonskanaler for å nå flest mulig.

179
180
181
182

Ungdommer skal vite hva Juvente er, hva vi står for og hva vi gjør.
Vi skal informere godt om våre aktiviteter i lokallagenes lokalmiljø.
Vi skal være synlige i tradisjonelle og sosiale medier.
Juventes lokallag skal være synlige i sine lokale medier.
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183
184
185

Solidaritetstanken bak Juventes avholdsstandspunkt skal synliggjøres.
Juvente skal gjennomføre en omdømmeanalyse for å undersøke
hvordan vi oppfattes.

187

Økonomi,  administrasjon  og  
eiendommer

188

Økonomi

189
190
191

Juventes økonomi er sårbar i denne perioden. Juventes økonomi er i stor
grad basert på offentlige tilskudd, noe som gjør oss utsatt om tilskuddet faller
bort eller endres.

192
193
194
195
196

Juventes økonomi skal være trygg, solid og forutsigbar.
Vi skal ha økt andelen frie midler.
Juventes skal ha flere inntektskilder enn tilskudd fra det offentlige.
Juventes lokallag og kretser skal ha god oversikt over hvor og hvordan
man kan søke midler.

186

197
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198

Administrasjon

199
200
201

Juvente har en ung stab med høy gjennomstrømming, og det stiller store krav
til opplæring. HMS-arbeidet er like viktig i Juvente som på andre
arbeidsplasser for å skape et godt arbeidsmiljø.

202
203
204
205
206
207
208

Juvente skal være en god arbeidsgiver som gir de ansatte mulighet til å
engasjere seg og utvikle seg.
Det skal være et godt samarbeid mellom ansatte og tillitsvalgte i
organisasjonen.
Juventes administrative kostnader skal reduseres.
Juvente skal utrede muligheten for å skaffe nye kontorlokaler.
Juvente skal ha en volontør eller en praktikant.

209

Eiendommer

210
211
212

Juvente har mange eiendommer over hele landet. Eiendommene er av stor
verdi for Juvente, både for økonomi og aktivitet, men bruken av eiendommene
varierer.

213
214
215
216
217
218
219

Juventes eiendommer skal være attraktive å bruke for medlemmer,
lokallag og andre.
Driften av Juventes eiendommer skal gå med overskudd.
Juvente skal ha solgt 3-4 eiendommer i løpet av perioden.
Juvente skal satse på utvikling av eiendommene våre.
Juvente skal utrede muligheter for å forberede tilgjengelighet for
handicappede.

Vedlegg  6
Revidert langtidsplan 2012-2016
Antall sider: 9

Vedlegg til protokoll for Juventes 12. ordinære landsmøte.

Revidert  langtidsplan  
2012  –  2016
2012
Hovedfokus:
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. Poenggivningen 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 BUR-ene eller
fylkeskommuner.
Eiendommer:
Vi utvikler en eiendomsstrategi med hjelp fra en innleid konsulent.
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Medlemmer:
Vi innfører en 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 kretslederne.
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 hva det
internasjonale arbeidet skal inneholde og innebære.

2013
Hovedfokus:
Prosjekter: Arbeidet med å utvikle nye prosjekter skal påbegynnes. Det
skal utvikles flere prosjekter av ulik størrelse for å gi organisasjonen
flere ben å stå på.
Visjon og ideologi:
Prosessen med å utarbeide et nytt prinsipprogram fortsetter.
Aktivitet:
Ny aktivitetsprofil 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.
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Forebygging:
Vi starter en prosess med utvikling av prosjekter.
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 og synlige i forbindelse med Stortingsvalget.
Skjenkekontrollen videreutvikles.
Skolering:
Nivå 2 og 3 av skoleringsopplegget ferdigstilles. Skoleringen er nå
helhetlig.
Vi etablerer en sentral søkbar skoleringspott for kretsene.
Økonomi:
Vi gjør en gjennomgang av økonomirutinene for å spre kjennskapen til
disse. Styret og ØAU skal få opplæring i Juventes økonomi for å heve
kompetansen.
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.
1000 medlemmer.
Intern kommunikasjon:
En intern kommunikasjonsplan innarbeides.
Som en prøveordning utvider vi landsstyret med kretslederne en gang
årlig.
Vi utvikler en ny velkomstpakke.
Et nytt medlemsnett står ferdig, og inkluderer en premierings/belønningsordning for tillitsverv, skolering og lignende.
Vi gjennomfører en undersøkelse blant utmeldte medlemmer.
Kommunikasjonen til medlemmene utvikles fra å fokusere på tilbud om
aktivitet, til å fokusere på informasjon om hvordan man kan engasjere
seg og bidra.
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Det gjennomføres en lokallagsundersøkelse for å finne ut om
lokallagene kjenner til strategi, langtidsplan og aktivitetsprofilen.
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:
Alle administrasjonsrutiner skriftliggjøres og tilgjengeliggjøres.
SOS- og VAS-prinsippene er ferdig etablert i lokallag og kretser.
Beredskapsplanen ferdigstilles og implementeres i organisasjonen.
Internasjonalt arbeid:
Medlemskap i APYN utredes.
Utvikling av et nytt ung-til-ung-prosjekt i Sierra Leone starter i
samarbeid med FORUT.
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2014
Hovedfokus:
Prosjekter: Arbeidet med å etablere nye prosjektet videreføres.
Prosjektene skal i løpet av 2014 være aktive.
Visjon og ideologi:
Nytt prinsipprogram legges fram for landsmøtet.
Vi skal utvikle ideologien vår, blant annet gjennom å finne gode
begrunnelser for avholdsstandpunktet.
Aktivitet:
Endringen i aktivitetsprofilen er fullført. All aktivitet 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.
Et nytt prosjekt rettet mot ungdom i ungdomsskolealder er på bena, og
vi jobber fortsatt med utviklingen av et nytt forebyggingstiltak basert på
den beste tilgjengelige forskningen og erfaringen fra feltet.
Kolon er i ordinær drift.
Politikk:
Skjenkekontrollen videreføres i utvidet format.
En politisk kampanje kjøres på våren (enten en ny eller en reprise fra
2012).
Det nye politiske programmet som legges fram for landsmøtet skal
være sterkere på narkotika- og forebyggingspolitikk.
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:
Vi har en økt andel finansiering fra andre kilder enn Helsedirektoratet.
Eiendommer:
Vi selger 2-3 eiendommer.
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Oppussing av Lyngbråten og Sjøgaren settes i gang.
Medlemmer:
Alle medlemmer får tilbud om skolering i løpet av året.
Alle nye medlemmer får grunnskolering i løpet av året.
1100 medlemmer.
Intern kommunikasjon:
Prøveordningen med utvidet landsstyre evalueres, og vi vurderer om
den skal gjøres permanent.
Vi gjennomfører en medlemsundersøkelse.
Vi oppdaterer 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:
Vi tar en avgjørelse om medlemskap i APYN.
Vi  gjennomfører  kampanjen  ”Nei  til  alkoholreklame”  med  internasjonale  
samarbeidspartnere.
Alle medlemmer kjenner til FORUT og deres arbeid.
Prosjektet om ung-til-ung-forebygging i Sierra Leone starter opp.

2015
Hovedfokus:
Prosjekter: Juvente skal ha ferdig flere nye prosjekter som er aktive
over hele landet og har et bredt nedslagsfelt.

Revidert langtidsplan 2012 – 2016
Side 7 av 9

Visjon og ideologi:
Visjon og prinsipprogram er godt kjent i organisasjonen.
Aktivitet:
Forebygging:
Vi har en anerkjent og forskningsbasert prosjektportefølje som favner
bredt målgruppemessig og har flere ben å stå på økonomisk.
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.
1210 medlemmer.
Intern kommunikasjon:
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.
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Organisasjon:
Vi vil vurdere endringer i organisasjonsstrukturen til Juvente.
Vi har 30 lokallag fordelt på 16 fylker.
Vi starter en ny strategiprosess fra «scratch».
Internasjonalt arbeid:

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
(eventuelt i 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.
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Vi vurderer kjøp av nye eiendommer.
Medlemmer:
Vi gjør forsøk med systematisk verving og etablering av lokallag i alle
fylker.
1340 medlemmer.
Intern kommunikasjon:
Vi gjennomfører en medlemsundersøkelse.
Ekstern kommunikasjon:
Forebyggingsarbeidet vårt synliggjøres – spesielt ovenfor kommuner vi
driver forebygging i.
Organisasjonskultur:
Vi gjennomfører et inkluderingsprosjekt i samarbeid med
minoritetsorganisasjon.
Organisasjon:
En ny strategi legges frem for landsmøtet.
Internasjonalt arbeid:

