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Juvente er samlet til landsmøte. Vi
vil med dette uttrykke vår
medfølelse med ofrene og de
pårørende etter angrepene i Oslo
og på Utøya.
Tankene våre går spesielt til våre
venner i AUF. Vi står sammen med
dere i sorgen. Som dere, vil vi
fortsette vårt engasjement. Vi skal
sammen bygge et samfunn som er
enda mer åpent og demokratisk.

Resolusjon fra Juventes landsmøte
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Sak 1 Åpning
Sak 1.1

Åpningstale med forbundsleder Adrian Farner Rogne

Forbundsleder Adrian Farner Rogne ønsket velkommen til landsmøtet. Han er stolt over
mye som har skjedd de siste to årene, og trakk spesielt fram Sprint, Experience 2010, den
store økningen av deltakere på Fristil-kurs og gjennomføringen av Skjenkekontrollen.
Juventes aktiviteter er mange. Vi jobber med forebygging, politikk, rusfrie aktiviteter og
mye mer. Årsaken til at Juvente kan være så mangfoldige fordi medlemmene våre er veldig
aktive, og gjør mye hver eneste dag. Juvente er en organisasjon der det er mange
medlemmer som ikke bare er med på papiret, men som står på dag og natt. Vi skal være
stolte over forebyggingsarbeidet vi holder på med. Forebygging er ikke bare en
arbeidsmetode, men en hel ideologi og som omfatter alt Juvente gjør.
På dette landsmøtet skal vi vedta mye. Juvente kan se veldig annerledes ut når vi går ut
av landsmøtesalen i slutten av uka. Mye av Juvente kommer fortsatt til å være det samme.
Det vi bestemmer oss for, forplikter alle som sitter her, og vi må jobbe hardt sammen for å
nå de ambisiøse målene vi setter oss.
Det viktigste i et landsmøte er ikke detaljene vi bestemmer oss for, men for hva Juvente
kna oppnå utenfor landsmøtesalen.
Forbundsleder Adrian Farner Rogne avsluttet talen med å erklære Ellemelle, Juventes 10.
ordinære landsmøte for åpent.

Sak 1.2

Godkjenning av innkalling

Sak 1.3

Godkjenning av saksliste

Vedtak:
Innkallingen ble godkjent.

Vedtak:
Sakslistenble godkjent.
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Sak 2 Konstituering
Sak 2.1

Opprop

Sak 2.2

Valg av møteledere

Det ble ropt opp delegater hver dag. I vedlegg 1 finnes en liste over delegatene.
Forbundsstyrets forslag til vedtak:

«Følgende personer velges som møteledere:
Stina Vabø Mongstad
John Olav Moen
Dag Endal
Kristiane Hjelkrem
Jan Tore Evensen»
Vedtak:
Forbundsstyrets forslag ble vedtatt.

Sak 2.3

Valg av referenter

Forbundsstyrets forslag til vedtak:

«Følgende personer velges som referenter:
Øyvind Kind Robertsen
Petter Holstad»
Vedtak:
Forbundsstyrets forslag ble vedtatt.

Sak 2.4

Valg av to protokollunderskrivere

Forbundsstyrets forslag til vedtak:

«Følgende personer velges som protokollunderskrivere:
Linn Chloe Hagstrøm
Tord Hauge»
Vedtak:
Forbundsstyrets innstiling ble vedtatt.

Sak 2.5

Godkjenning av forretningsorden

Forbundstyrets forslag til vedtak:
«Forretningsorden godkjennes».

Endringsforslag:

Fra Thor-Rune Hansen:
«Stryke punkt ni»
Begrunnelse: «Dirigent har mulighet til å stoppe noen om de mener at de snakker for
lenge. Å nekte folk mer enn 3 innlegg pr sak vil gjøre det vanskelig med diskusjoner»
Vedtak:
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Forslaget til Thor-Rune falt med overveldende flertall.
Forretningsordenen, slik forbundsstyret foreslo den, ble enstemmig vedtatt.

Sak 2.6

Valg av fullmaktskomité

Forbundsstyretsforslag til vedtak:

«Følgende personer velges til fullmaktskomité
Sondre Reinton
Martin Løvlien
Eirunn Hansen»
Vedtak:
Forbundsstyrets forslag ble vedtatt.

Sak 2.7

Valg av redaksjonskomiteer

Forbundsstyrets forslag til vedtak:

«Følgende personer velges til redaksjonskomité for vedtekter:
Martin Strand (leder)
Stig Johan Berggren
Sara Hauge
Kine Brunes Ingebrigtsen
Følgende personer velges til redaksjonskomité for landsmøtesaker og politisk program:
Trude Skåret (leder)
Eivind Friis Hamre
Kristoffer Holm
Liv Hauge Norheim
Redaksjonskomité for arbeidsplan:
Amanda Rose Stratford Gamst (leder)
Eirik Tryland Haugdal
Daniel André Selstø
Silje Knarvik»
Vedtak:
Forbundsstyrets forslag ble vedtatt.

Sak 2.8

Valg av reisefordelingskomité

Forbundsstyrets forslag til vedtak:

«Følgende personer velges til reisefordelingskomité:
Maria Aspen
Knut Aron Fludal»
Vedtak:
Forbundsstyrets forslag ble vedtatt.
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Sak 2.9

Valg av gjestekomité

Forbundsstyrets forslag til vedtak:

«Følgende personer velgestil gjestekomité:
Elisabeth Selvik
Stian Sigurd Seland
Espen Solend Karlsen»
Vedtak:
Forbundsstyrets forslag ble vedtatt.

Sak 2.10

Valg av resolusjonskomité

Forbundsstyrets forslag til vedtak:

«Følgende personer velges til resolusjonskomité:
Valgeir Freyr Grinde
Hilde Thoresen
Martin Gjøen
Marie Thorstensen»
Vedtak:
Forbundsstyrets vedtak ble vedtatt.

Sak 2.11

Valg av istandsettelseskomité

Forbundsstyrets forslag til vedtak:

«Følgende personer velges til istandsettelseskomité
Marius Kismul
Vivian Elise Bragseth Dragseth
Olaug Hauge Norheim»
Endringsforslag:
Fra Forbundsstyret:
«Marius Kismul byttes ut med Alf Hauge Norheim, siden førstnevnte ikke er på
landsmøtet».
Vedtak:
Alf Hauge Norheim, Olaug Hauge Norheim og Vivian Elise Bragseth Dragseth ble valgt til
istandsettelseskomité.

Sak 2.12 Valg av tellekorps
Forbundsstyrets forslag til vedtak:

«Følgende personer velges til tellekorps:
Hege Falch Moen
Eva Fuglevaag
Magnus Danielsen»
Vedtak:
Forbundsstyrets forslag ble vedtatt.
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Sak 2.13

Godkjenning av delegater

Vedlegg: Se vedlegg 1.
Fullmaktskomiteen anbefalte at samtlige delegater ble godkjent.
Vedtak:
Samtlige delegater ble godkjent.
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Sak 3 Årsmeldinger
Sak 3.1

Årsmelding for Juvente 2009

Årsmeldingenblefram av Valgeir Freyr Grinde fra forbundsstyret.
Vedtak:
Årsmeldinga for 2009 ble godkjent.

Sak 3.2

Årsmelding for Juvente 2010

Årsmeldingen ble lagt fram av Erling Rognø Vevatne fra forbundsstyret.
Forslag fra møtelederende:
«Årsmeldingen for 2010 godkjennes med de redaksjonelle endringene som framkom under
debatten».
Vedtak:
Årsmeldinga for 2010 ble godkjent med redaksjonelle endringer.

Sak 3.3

Protokollkomiteens innstilling

Protokollkomiteens innstilling ble delt ut på papir da saken ble åpnet. Ingen fra
protokollkomiteen var til stede og dokumentet ble derfor lest opp av møtelederne.
Vedtak:
Tatt til etterretning.

Vedlegg: Se vedlegg 2.
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Sak 4 Regnskap
Sak 4.1

Regnskap for Juvente 2009 med revisors beretning

Regnskapet ble lagt fram av Maria Elizabet Aspen, økonomileder i Juvente. Aspen og
daglig leder i Juvente, Kjetil Vesteraas svarte på spørsmål.
Revisors beretning ble lest opp av styremedlem Martin Bakke Hermansen.
Vedtak:
Regnskapet ble enstemmig godkjent. Revisors beretning ble tatt til etterretning.

Sak 4.2

Regnskap for Juvente 2010 med revisors beretning

Regnskapet ble lagt fram av Maria Elizabet Aspen, økonomileder i Juvente. Aspen og
daglig leder i Juvente, Kjetil Vesteraas svarte på spørsmål.
Revisors beretning ble lest opp av styremedlem Martin Bakke Hermansen.
Vedtak:
Regnskapet ble enstemmig godkjent. Revisors beretning ble tatt til etterretning.
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Sak 5 Resolusjoner
Sak 5.1

«Vi ønsker en forent avholdsbevegelse»

Resolusjonen ble lest opp av styremedlem Martin Bakke Hermansen. Resolusjonen er
fremmet av forbundsstyret.
Vedtak:
Resolusjonen ble enstemmig vedtatt.

Vedlegg: Se vedlegg 3.

Sak 5.2

«Takk for innsatsen»

Adrian Farner Rogne og Martin Strand la fram en resolusjon.
Vedtak:
Resolusjonen ble enstemmig vedtatt.

Vedlegg: Se vedlegg 4.

Sak 5.3

«Til AUF og de pårørende»

Forbundsstyret la frem et forslag til resolusjon til AUF og de pårørende etter
terrorangrepet 22. juli.
Vedtak:
Resolusjonen ble enstemmig vedtatt.
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Sak 6 Vedtekter
Styremedlem Martin Strand la fram forslaget til vedtekter.
Maria Elizabet Aspen og Trude Skåret har tatt ut dissens mot forbundsstyrets innstilling
om å ikke velge et økonomi- og administrasjonsutvalg.

Sak 6.1

Nye vedtekter for Juvente

Først behandlet landsmøtet alle endringsforslagene – deretter vedtektsforslaget med
endringer som helhet satt opp mot de gamle vedtektene.
Paragraf 1: «Navn og formål»
Vedtak:

Paragraf 1 ble enstemmig vedtatt.

Paragraf 2: «Medlemskap»
Endringsforslag:

Fra Martin Gjøen, gjelder §2, punkt. 6:
«Medlemmer som ikke betaler kontingenten strykes innen utløpet av
det påfølgende året. Medlemmer som strykes skal få skriftlig
beskjed.»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget forkastes.
Vedtak:

Forslaget ble forkastet.

Vedtak:

Paragrafen som helhet ble vedtatt med overveldende flertall.

Paragraf 3: «Lokallag»
Endringsforslag:

Fra redaksjonskomiteen, gjelder §3, punkt. 1:
«Et lokallag av Juvente skal ha minst fem medlemmer mellom 13 og
26 år.»

Vedtak:

Paragrafen ble vedtatt i sin helhet med de endringene som ble
fremlagt av redaksjonskomiteen.

Paragraf 4: Aktivitetslag
Endringsforslag:

Fra Robin Haukenes, gjelder §4, punkt. 3:
«Minst halvparten av styret må bestå av medlemmer i Juvente.
Lederen av laget må være medlem av Juvente. Aktivitetslagets drift
skal for øvrig være som beskrevet i § 3.»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget forkastes.
Endringsforslag:

Fra Liv Hauge Norheim, gjelder §4, punkt. 1:
«Et Aktivitetslag skal ha minst ti medlemmer mellom 13 og 26 år,
(...)»
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Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises til fordel for
redaksjonskomiteens forslag til paragraf 3.

Forslaget ble ikke opprettholdt, men intensjonen ble ivaretatt i
redaksjonskomiteens sitt forslag på paragraf 3.
Endringsforslag:

Fra Daniel Selstø, gjelder §4, punkt. 1:
«Et Aktivitetslag skal ha minst ti medlemmer mellom 13 og 26 år, og
minst halvparten av disse må være medlem i Juvente. Laget skal hete
Juvente [navn], der navnet beskriver lagets aktiviteter.»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget forkastes.
Forslaget ble ikke opprettholdt.
Endringsforslag:

Fra Daniel Selstø, gjelder §4, punkt 3:
«Minst ⅔ av styret må bestå […]»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget forkastes.
Forslaget ble ikke opprettholdt.
Endringsforslag:

Fra redaksjonskomiteen, gjelder nytt punkt. 4a:
«'Lag eller kretslag' byttes ut med 'lokallag'. I punkt 4b byttes «lag»
ut med «lokallag».»

Vedtak:

1) Forslaget til Robin Haukenes ble nedstemt med overveldende
flertall.
2) Forslaget til redaksjonskomiteen ble vedtatt.

Vedtak:

Paragrafen ble i sin helhet enstemmig vedtatt.

Paragraf 5: «Kretser»
Vedtak:

Paragrafen ble enstemmig vedtatt.

Paragraf 6: «Landsmøtet»
Endringsforslag:

Fra Philip Aubert og Vigdis Sandbæk, gjelder §6, punkt. 6.2 (nytt
punkt): inn- og utmelding av andre organisasjoner. (Flyttes fra §7)

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget forkastes.
Forslaget ble ikke opprettholdt.
Endringsforslag:

Fra Skjold Haugstad, gjelder §18, nytt punkt:
«Aktivitetslag har ikke representasjonsrett på landsmøtet.»
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Redaksjonskomiteens innstilling: Forlaget forkastes.
Forslaget ble ikke opprettholdt.
Endringsforslag:

Fra Liv Hauge Norheim, Martin Gjøen og Sara Hauge, gjelder §6,
punkt. 5:
«Kun lokallag og kretser som har rapportert forskriftsmessig i
landsmøteåret har stemme- og forslagsrett på årsmøtet. Aktivitetslag
har ikke stemmerett. Landsstyrets medlemmer har ikke stemmerett
ved egne meldinger, regnskap og Valg.»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget forkastes.
Forslaget ble ikke opprettholdt.
Endringsforslag:

Fra Trude Skåret og Maria Aspen, gjelder §6, punkt. 2i, nytt
kulepunkt:
«Økonomi- og administrasjonsutvalget bestående av tre medlemmer
og to varamedlemmer for et år.»

Endringsforslag:

Fra Kristoffer Holm, gjelder §6, nytt punkt.:
«Kontrollkomiteen innstiller på revisor.»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget forkastes.
Forslaget ble ikke opprettholdt.
Endringsforslag:

Fra Daniel Selstø, gjelder §6, linje 118:
«Landsstyrets leder for to år.»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget forkastes.
Forslaget ble ikke opprettholdt.
Endringsforslag:

Fra Daniel Selstø, gjelder §6, punkt. 10, linje 154:
«Ved valg av leder og medlemmer til landsstyret skal det normalt
sett være skriftlig valg.»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget forkastes.
Forslaget ble ikke opprettholdt.
Endringsforslag:

Fra redaksjonskomiteen, gjelder §6, punkt. 4a og 4b:
«a. To delegater fra hvert lokallag som er stiftet etter forrige
årsskifte eller ved forrige årsskifte hadde under ti betalende
medlemmer under 26 år.
b. Tre delegater fra hvert lokallag som ved årsskiftet hadde fra og
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med ti til og med tredve medlemmer under 26 år.»
Vedtak:

1) Forslaget til Trude Skåret og Maria Aspen ble vedtatt ved skriftlig
avstemning med 30 stemmer for, 24 mot og 6 blanke.
2) Forslaget til redaksjonskomiteen ble vedtatt med overveldende
flertall.

Vedtak:

Paragraf 6 i sin helhet ble vedtatt med overveldende flertall.

Paragraf 7: «Landsstyret»
Endringsforslag:

Fra Skjold Haugstad, gjelder §7, punkt 1:
«Landsstyret er Juventes høyeste organ mellom landsmøtene og
tolker også vedtektene ved tvil.»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget forkastes fordi

intensjonen allerede er ivaretatt ved å påpeke at landsstyret er
Juvente sitt høyeste organ mellom landsmøtene.
Forslaget ble ikke opprettholdt.
Endringsforslag:

Fra Bjørn-Johan Eilertsen, gjelder §7, punkt. 2:
«Ansette og avsette daglig leder, som ikke kan være medlem av
landsstyret.»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget forkastes fordi det er
underforstått.

Forslaget ble ikke opprettholdt.
Endringsforslag:

Fra Trude Skåret og Maria Elizabet Aspen, gjelder tillegg i §7:
«Sørge for en forsvarlig forvaltning av Juventes økonomi og verdier i
samarbeid med økonomi- og administrasjonsutvalget.»

Vedtak:

Forslaget fra Trude Skåret og Maria Aspen ble vedtatt med
overveldende flertall.

Vedtak:

Paragrafen ble i sin helhet, med endringer, vedtatt med overveldende
flertall.

Paragraf 8: «Suspensjon og ekskludering»
Endringsforslag:

Fra Kristianne Hjort Viken, gjelder §8, punkt. 2:
«Medlemmer som har motarbeidet Juvente eller Juventes
målsettinger, skadet Juventes omdømme eller har brutt
medlemsløftet kan suspenderes eller ekskluderes av Landsstyret.
Landsstyret kan også ekskludere medlemmer som har ødelagt noe på
Juventes eiendommer.»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget forkastes. Formuleringen
«motarbeider Juvente» dekker allerede intensjonen.
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Forslaget ble ikke opprettholdt
Vedtak:

.

Paragrafen i sin helhet ble enstemmig vedtatt..

Paragraf 9: «Eiendeler»
Endringsforslag:

Fra redaksjonskomiteen, gjelder §9, punkt. 3:
«Hvis et lag eller en krets forvalter eiendeler i strid med (…), kan
landsstyret overdra eiendelene til sentralleddet.»

Endringsforslag:

Fra Skjold Haugstad, gjelder §9, linje 209:
«Overskudd fra salg av eiendommer bør fortrinnsvis overføres
Juventes hjelpefond.»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget forkastes.
Forslaget ble ikke opprettholdt.
Endringsforslag:

Fra Daniel Selstø, gjelder §9, linje 226:
«Hvis laget ikke er gjenoppstartet innen fristen overdras eiendelene
til kretsen lokallaget tilhører.»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget forkastes.
Forslaget ble ikke opprettholdt.
Endringsforslag:

Fra Daniel Selstø, gjelder §9, punkt. 4:
«Hvis laget ikke er gjenoppstartet innen fristen, overdras eiendeler
med totalverdi under 50 000 til kretsen. Resten av verdiene overdras
til sentralleddet.»

Redaksjonskomiteen hadde ingen innstilling, fordi forslaget kom inn
under landsmøteforhandlingene.
Vedtak:

1) Forslaget fra redaksjonskomiteen ble vedtatt med overveldende
flertall.
2) Forslaget til delegat 12, Daniel Selstø, falt med 30 stemmer mot,
21 for og 6 blanke.

Vedtak:

Paragrafen i sin helhet ble vedtatt med overveldende flertall med
endringen fra redaksjonskomiteen.

Paragraf 10: «Endringer i vedtektene»
Vedtak:

Paragrafen ble enstemmig vedtatt.

Paragraf 11: «Oppløsning»
Endringsforslag:

Fra Hilde Thoresen, gjelder §11, punkt. 1:
«Forslag om oppløsning av Juvente må støttes av minst halvparten
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av delegatene på et ordinært landsmøte og kan først endelig vedtas
på neste ordinære landsmøte. Minst ¾ av delegatene må da stemme
for en oppløsning for at vedtaket skal være gyldig. Lag som
fremdeles ønsker å opprettholde Juvente skal få beholde eiendeler
og andre verdier. Dersom laget legges ned skal verdiene (og
eiendommene) deles slik det er bestemt at Juventes eiendeler skal
bli delt.
[samme forslag, punkt.2]
Ved oppløsning skal 75 % av alle Juventes resterende midler
fordeles likt mellom IOGT, DNT og Juba, øremerket barne- og
ungdomsarbeid. De resterende 25 % av verdiene skal tilfalle FORUT.»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget forkastes.
Vedtak:

Forslaget fra Hilde Thoresen falt med overveldende flertall.

Vedtak:

Paragrafen i sin helhet ble vedtatt med overveldende flertall.

Forslag om ny paragraf 8: «Økonomi- og administrasjonsutvalget»
Bakgrunn:

Trude Skåret og Maria Aspen foreslo å legge til en ny paragraf 8:
«Økonomi- og administrasjonsutvalget», som følge av vedtaket om
at landsmøtet skal velge utvalget.

Forslag:

«§8 Økonomi- og administrasjonsutvalget
1. Økonomi- og administrasjonsutvalget er sentralleddets utvalg for
saker som omhandler økonomi og administrasjon.
2. Økonomi- og administrasjonsutvalget skal
a. påse at styringen av Juventes økonomi og administrasjon
er god og forsvarlig og skjer i tråd med arbeidsplanen.
b. sørge for at Juventes økonomiske og administrative
disponeringer er mest mulig åpne og tilgjengelige for
Juventes medlemmer og tillitsvalgte.
c. utgjøre styret i Hjelpefondet og her være øverste
ansvarlige for disponeringen av fondets midler, jf. dets
statuetter.
3. Økonomi- og administrasjonsutvalgets medlemmer må være
medlemmer av Juvente.
4. Daglig leder er sekretær i Økonomi- og administrasjonsutvalget.»

Redaksjonskomiteen hadde ingen innstilling.
Vedtak:

Forslaget om en ny paragraf 8 ble vedtatt med overveldende flertall.
Dette medfører at det skjer en forskyving i paragrafnummer fra og
med tidligere paragraf 8: «Suspensjon og ekskludering». Se
vedlegget for oppdatert nummerering.

Forslaget til nye vedtekter som helhet, satt opp i mot det gamle
Vedtak:

De nye vedtektene som helhet ble vedtatt, med 2 stemmer mot og 2 blanke.

Vedlegg:

Se vedlegg 5.
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Sak 6.2

Ikrafttredelse

Vedtak:
Politisk program vedtas for ett år
Arbeidsplan vedtas for to år
Valget gjennomføres i henhold til de nye vedtektene
Det øvrige av vedtektene trer i kraft når møtet heves
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Sak 7 Landsmøteforslag
Sak 7.1 Godtemplarfondet

Landsmøteforslaget ble presentert av forbundsleder Adrian Farner Rogne.
Forslag fra forbundsstyret:
«Godtemplarfondet avvikles innen utgangen av 2011.»
Vedtak:
Vedtatt med overveldende flertall.

Sak7.2

Kjøregodtgjørelse

Forslag fra Hordaland krets av Juvente:
«Satsen for kjøregodtgjørelse i Juvente skal til enhver tid følge statens gjeldende
regulativ.»
Hordaland krets trakk forslaget.
Thor-Rune Hansen kom med etannet forslag om samme tema:
«Lokallaget, kretsen, aktivitetslaget og/eller den lokale arrangøren setter selv
kilometertaksten for kjøregodtgjørelse for bil, mellom minimum 2,00 kroner og maksimum
det til en hver tid gjeldende statlige regulativet.»
Vedtak:
Forslaget til Hordaland krets ble forkastet. Forslaget til Thor-Rune Hansen falt med
overveldende flertall.

Sak 7.3

«Grasrotandelen»

Petter Holstad la fram forslaget på vegne av Trofoten krets av Juvente.
Forslag fra Trofoten krets av Juvente:
«Juventes lag og kretser skal kunne motta midler fra Grasrotandelen.»
Heidrun Ullerud la fram forbundsstyrets innstilling, som var at forslaget avvises.
Ida Braaten gjorde greie for sin dissens i saken.
Vedtak:
Forslaget falt med 29 mot og 25 for. 5 blanke.

Sak 7.4

Kretsgrenser

Kine Brunes Ingebrigtsen la fram forslaget på vegne av Trofoten krets av Juvente.
Forslag fra Trofoten krets av Juvente:
«Lofoten og Vesterålen innlemmes i Troms og Ofoten krets av Juvente.»
I forbundsstyrets innstilling var det lagt opp til to navneforslag på den nye kretsen.
Avstemningen foregikk slik:
«Troms, Ofoten, Lofoten og Vesterålen krets av Juvente» fikk 24 stemmer.
«Troms og nordre Nordland krets av Juvente» fikk 17 stemmer.
Resten stemte blankt.
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Vedtak:
Navnet på den nye kretsen blir «Troms, Ofoten, Lofoten og Vesterålen krets av Juvente».
Juventes kretser og krinser er da:
Finnmark krets av Juvente
Troms, Ofoten, Lofoten og Vesterålen krets av Juvente
Helgeland og Salten krets av Juvente
Trøndelag krets av Juvente
Møre og Romsdal krets av Juvente
Sogn og Fjordane krins av Juvente
Hordaland krets av Juvente
Rogaland krets av Juvente
Agder krets av Juvente
Vestfold, Telemark og Buskerud krets av Juvente
Oslo, Akershus og Østfold krets av Juvente
Hedmark og Oppland krets av Juvente
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Sak 8 Politisk program
Sak 8.1 Politisk program

Christine Oshaug Aasen og Adrian Farner Rogne fra forbundsstyret presenterte det nye
politiske programmet, og orienterte om prioriteringsområdene.
Kapittel 1: «Prioriteringer»
Vedtak:
Vi skal ha tre prioriteringer.
Forbundsstyrets forslag til prioriteringer:
«Ungdom har rett til et godt fritidstilbud fritt for rusmidler»
«Norge må sørge for bedre integrering»
«Forebygging av rusproblemer må prioriteres»
Endringsforslag:

Fra: Hilde Thoresen
Ny prioritering i tillegg til de eksisterende:
«Menneskerettighetene må overholdes»

Vedtak:

Forslaget ble forkastet.

Endringsforslag:

Fra: Knut Aron Fludal
Endre prioritering fra: «Norge må sørge for bedre integrering» til:
«Minoritetsgrupper skal inkluderes i fritidstilbud og ungdomstilbud»
(Punkt 2.6)

Vedtak:
Endringsforslag:

Vedtak:

Forslaget ble forkastet.
Fra: Linn Chole Hagstrøm, Marte Korsfur, Silje Myrdal
Endre prioritering fra: «Norge må sørge for bedre integrering» til:
«Bedre behandlingstilbud for rusavhengige» (Punkt 5.19)
Forslaget ble forkastet.

Endringsforslag:

Fra: Børre Bastigkeit
Endre prioritering fra «Norge må sørge for bedre integrering» til:
«Alle former for rasisme og diskriminering må bekjempes» (punkt
3.1)

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt.

Endringsforslag:

Fra: Elisabeth Sofie Winter Selvik
Ny prioritering i tillegg til de eksisterende:
«Det må innføres en ungdomslov i Norge» (punkt 2.1)
(underpunkt:) «Ungdom har rett til et godt fritidstilbud fritt for
rusmidler»

Vedtak:

Forslaget ble forkastet.
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Redaksjonskomiteens innstilling (til samtlige forslag): Ingen
spesifikk, redaksjonskomiteen vil at landsmøtet skal sette
prioriteringene.
Vedtak:
De tre prioriteringene er:
«Ungdom har rett til et godt fritidstilbud fritt for rusmidler».
«Alle former for rasisme og diskriminering må bekjempes».
«Forebygging av rusproblemer må prioriteres».
Kapittel 2: «Ungdom, engasjement og miljø»
Endringsforslag:

Fra: Elisabeth Sofie Winter Selvik
Forslag:
«Oppdatere statistikk på linje 56»

Redaksjonskomiteens innstilling: Synes dette høres fornuftig ut. Ny

setning lyder:
«Blant førstegangsvelgere sank valgdeltakelsen fra 76 prosent til 55
prosent i perioden 1981 til 2005. Og deltakelsen blant
innvandrerungdom er enda lavere».
Vedtak:

Forslaget med den redaksjonelle endringen ble vedtatt.

Endringsforslag:

Fra: Knut Aron Fludal
Punkt 2.5, linje 85, stryke:
«ikke til byrde»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget forkastes.
Vedtak:

Forslaget ble forkastet.

Kapittel 3:«Mellommenneskelig respekt»
Endringsforslag:

Fra:Sveinung Knudsen Nøding
I punkt 3.3, legge til:
«Juvente er likevel mot kjønnskvotering»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget forkastes. Vi føler
intensjonen i forslaget allerede er dekket.
Vedtak:

Forslaget ble forkastet.

Endringsforslag:

Fra: Liv Hauge Norheim
Overskriften på punkt 3.6 endres fra: «Homofile, bifile og
transkjønnede skal ha like rettigheter som andre» til:
«Alle skal ha like rettigheter uavhengig av seksuell legning»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget støttes.
Vedtak:

Forslaget ble vedtatt.

Kapittel 4: «Fred og utvikling»
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Endringsforslag:

Fra: Kine Brunes Ingebrigtsen
Endring i punkt 4.9:
«All våpenhandel og -produksjon må foregå under kontroll av et
uavhengig organ»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget forkastes.
Vedtak:

Forslaget ble forkastet.

Endringsforslag:

Fra: Sara Hauge, Liv Hauge Norheim, Heidrun Ullerud
Endring i punkt 4.11:
[overskrift] «Førstegangstjenesten må reformeres»
[brødtekst] «Vi mener at verneplikten skal være samfunnsnyttig og
fredsrelevant. Den som avtjener verneplikt skal kunne velge mellom
flere ulike alternativer, for eksempel nasjonal siviltjeneste og
internasjonalt freds- og bistandsarbeid. Det må også åpens for at
frivillige organisasjoner skal kunne benytte seg av de som avtjener
verneplikten, også i politisk arbeid»

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt.

Endringsforslag:

Fra: Kristoffer Holm
Nytt punkt 4.14:
«Vi mener klimaendringer er et hinder for utvikling og fred. Det er
derfor viktig med internasjonalt samarbeid, både for å unngå dette
og hjelpe de rammede»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget støttes.
Endringsforslag:

Fra: Sigrid Evensen
Ny overskrift punkt 4.14:
«Det internasjonale samfunn må samles om å håndtere
klimautfordringer»

Redaksjonskomiteens innstilling: Ingen innstilling.
Vedtak:

Forslaget, med Sigrids endring ble vedtatt.

Kapittel 5: «Rusmidler»
Endringsforslag:

Fra: Sara Hauge og Martin Gjøen
Nytt punkt 5.22:
[overskrift] «Alkohol er ikke en dagligvare»
[brødtekst] «Vi mener alkoholholdig drikke skal plasseres i en egen
avdeling dagligvarehandler, på lik linje med tobakk»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget støttes.
Vedtak:

Forslaget ble vedtatt.

Endringsforslag:

Fra: Bjørn-Johan Eilertsen
Punkt 5.9 endras til:
«Vi mener at Vinmonopolordningen er et av de viktigste og mest
effektive alkoholpolitiske tiltakene i Norge. Det er viktig at
vinmonopolet har legitimitet og oppslutning i befolkningen slik at
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ordningen kan opprettholdes og styrkes. Vi ønsker at mer og mer av
alkoholutsalget i Norge overføres til Vinmonopolet eller lignende
instanser.»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget forkastes.
Endringsforslag:

Fra: Adrian Farner Rogne:
Punkt 5.9 endres til:
«Vi mener at Vinmonopolordningen er at de viktigste og mest
effektive alkoholpolitiske tiltakene i Norge. Det er viktig at
Vinmonopolet har legitimitet og oppslutning i befolkningen slik at
ordningen kan opprettholdes.»

Vedtak:

Forslaget fra Adrian Farner Rogne ble vedtatt.

Endringsforslag:

Fra: Thor-Rune Hansen
Nytt punkt 5.15:
[overskrift] «Strengere promillegrense på sjøen»
[brødtekst] «Vi mener at promillegrensene på sjøen skal være like
streng som på land»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget støttes.
Endringsforslag:

Fra: Adrian Farner Rogne:
Nytt overskrift til Thor-Rune Hansen sitt forslag:
«Promillegrensene på sjøen må bli lavere»
Thor-Rune Hansen trakk sitt forslag til fordel for Adrian sitt.

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt med Adrians endringsforslag.

Endringsforslag:

Fra: Petter Holstad
Nytt punkt 5.23:
[overskrift] «Ingen servering av alkohol på flyplasser og fly»
[brødtekst] «Vi mener at flyplasser og fly er ‘offentlige’ steder man
må være på når man må ut å fly. Reisende som konsumerer alkohol
på flyet/flyplassen, kan bli påvirket av alkoholen og det kan plage de
andre passasjerene, særlig barn»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget forkastes.
Vedtak:

Forslaget ble forkastet.

Endringsforslag:

Fra: Kine Brunes Ingebrigtsen
Nytt punkt 5.24:
[overskrift] «Alkohol skal ikke selges som ‘Tax-free’-varer»
[brødtekst] «Vi mener at det ikke er greit å få kjøpt alkohol billigere
kun fordi man reiser. Det gjør alkohol lettere tilgjengelig enn hva det
er ellers i landet. Alkohol som selges på ‘Tax-free’-avdelinger må
koste det samme over hele landet».

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget forkastes, da ‘Tax-free’butikker regnes som internasjonalt område.
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Endringsforslag:

Fra: Adrian Farner Rogne
Nytt punkt 5.24:
[overskrift] «’Tax-free’-ordningen må fjernes»
[brødtekst] «Vi mener at ‘Tax free’-ordningen er indirekte subsidiering
av fyll. Ordningen er fjernet i EU, og bør avvikles i Norge»

Vedtak:

Forslaget til Adrian ble vedtatt.

Endringsforslag:

Fra: Sigrid Evensen
Ny overskrift punkt 5.14:
«Det skal iverksettes flere tiltak mot promillekjøring»

Redaksjonskomiteens innstilling: Ingen innstilling.
Vedtak:

Forslaget ble forkastet.

Politisk program som helhet
Vedtak:

Kapittel 1: vedtatt
Kapittel 2: vedtatt
Kapittel 3: vedtatt
Kapittel 4: vedtatt
Kapittel 5: vedtatt

Vedtak:

Politisk program ble vedtatt med endringer

Vedlegg:

Se vedlegg 6.
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Sak 9 Arbeidsplan
Amanda Rose Stratford Gamst og Trude Skåret fra forbundsstyret presenterte forslaget til
arbeidsplan for 2011 – 2013.
Hovedsatsing
I forslaget til ny arbeidsplan hadde forbundsstyret foreslått seks alternativer til hva som
kunne være hovedsatsningen til Juvente 2011-2013. disse var: (1) «større organisasjon»;
(2) «lokal aktivisme»; (3) «forebygging»; (4) «åpen og inkluderende»; (5) «edru livsstil»;
og (6) «internasjonal solidaritet».
Endringsforslag:

Fra: Elisabeth Selvik, under punkt «Større organisasjon», linje 18:
Legge til: «Vi skal jobbe systematisk med å bygge lokallag, etablere
kretser, skape aktiviteter, og verve medlemmer.»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget støttes.
Endringsforslag:

Fra: Eirik Tryland Haugdal, gjelder punkt «Større organisasjon», linje
19:
Legge til: «Dette kan gjøres ved å ha god kontakt med JUBA.»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget blir oversendt til
landsstyret.
Vedtak:

1) Landsmøtet valgte «større organisasjon» som hovedsatsning fram
til 2013.
2) Forslag fra Elisabeth Selvik ble vedtatt med overveldende flertall.
3) Forslag fra Eirik Tryland Haugdal ble oversendt til landsstyret.

Vedtak:

Punktet «Hovedsatsing» ble i sin helhet vedtatt.

«Organisasjon»
Endringsforslag:

Fra: Martin Gjøen, gjelder linje 72:
Nytt punkt: «Juventes lokallag skal jobbe med å etablere
aktivitetstradisjoner som for eksempel julebord og sommerleirer.»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget blir oversendt til
landsstyret.

Forslaget ble ikke opprettholdt.
Endringsforslag:

Fra: Eirik Tryland Haugdal, gjelder linje 68:
Nytt punkt: «Kretsgrensene og kretsordningen skal vurderes i
perioden».

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget blir oversendt til
landsstyret.
Vedtak:

Begge forslagene ble oversendt til landsstyret.

Vedtak:

Punktet «Organisasjon» ble i sin helhet vedtatt.

«Aktivitet og verving»
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Endringsforslag 1:

Fra: Erlend Moen, gjelder linje 95, under «aktivitet»:
Nytt punkt: «Juvente skal bruke aktivitetslag som plattform for
verving.»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises til fordel for eget
forslag:

«Juventes aktivitetslag sørger for et godt og variert aktivitetstilbud
som er attraktivt for potensielt nye medlemmer.»
Erlend Moen trakk sitt forslag til fordel for redaksjonskomiteens.
Endringsforslag 2:

Fra: Thor-Rune Hansen, gjelder linje 102, under «medlemmer»:
Nytt kulepunkt: «Aktivitetsturneen skal bli gjennomført en gang i
løpet av perioden.»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget blir oversendt til
landsstyret.

Forslaget ble ikke opprettholdt.
Endringsforslag 3:

Fra: Marie Thorstensen, gjelder linje 98, under «medlemmer»:
Stryke kulepunkt 2.
Begrunnelse: «Etniske minoriteter bør ikke fokuseres på, vi mener jo
at alle ungdommer mellom 13 og 26 år bør være medlem av
Juvente.»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises.
Forslaget ble ikke opprettholdt.
Endringsforslag 4:

Fra: Marie Thorstensen, gjelder linje 101, under «medlemmer»,
kulepunkt 4:
Endre til: «Alle nye medlemmer følges opp av lokallaget sitt, eller
kretsen der det ikke eksisterer et aktivt lokallag.»
Begrunnelse: «På den måten sørger vi for at alle blir fulgt opp, selv
om det ikke eksisterer et aktivt lokallag.»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises.
Forslaget ble ikke opprettholdt.
Endringsforslag 5:

Fra: Sara Hauge, gjelder linje 97, under «medlemmer»:
Endre fra 1200 til 1000 betalendemedlemmer.

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises.
Forslaget ble ikke opprettholdt.
Endringsforslag 6:

Fra: Martin Gjøen, Marie Thorstensen, Eirunn Hansen, gjelder linje 102,
under «medlemmer»:
Nytt punkt: «Juvente må finne flere måter å gjøre det mer attraktivt å
være (bli) medlem av Juvente.»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises.
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Endringsforslag 7:

Fra: Robin Haukenes, gjelder linje 102, under «medlemmer»:
Nytt punkt: «Vi må synliggjøre Juvente på en mer attraktiv, aktiv og
variert måte for å verve flere medlemmer på for eksempel stands.»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises.
Vedtak:

1) Endringsforslaget til redaksjonskomiteen (om aktivitetslag) ble
vedtatt.
2) Endringsforslag 2 ble oversendt til landsstyret.
3) Endringsforslag 6 falt med overveldende flertall, men ble vedtatt
sendt til landsstyret.
4) Endringsforslag 7 falt med overveldende flertall.

Vedtak:

Punktet «Aktivitet og verving» i sin helhet ble vedtatt med endringer.

«Internasjonalt»
Endringsforslag 1:

Fra: Elisabeth Selvik, Hilde Thoresen, gjelder linje 108, under «fred og
solidaritet»:
Nytt punkt: «Solidaritetstanken bak Juventes avholdsstandpunkt
skal synliggjøres.»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget flyttes til «Politikk og
synlighet», underkapittel «Synlighet», som ett nytt punkt to.

Dissens: Eirik Tryland Haugdal: Forslaget avvises.

Begrunnelse: «Medlemmer av Juvente har mange forskjellige grunner
til å være medlemmer av Juvente. Å be landsstyret jobbe med en
spesifikk begrunnelse synes jeg er for spesifikt til å sette i
arbeidsplanen. På bakgrunn av dette mener jeg at dette er dekket
godt nok under kulepunkt 1 under synlighet i kapittelet om politikk.
Jeg mener ikke solidaritet er uviktig, det er en grunnpilar i hva vi
driver med Men samtidig har folk sine personlige grunner til å være
avholds også, og Juvente bør ikke binde seg til kun et punkt slik jeg
føler at man gjør ved å vedta dette forslaget.»
Endringsforslag 2:

Gjelder linje 106:
Endre til: «skal være» i stedet for «er».

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises.
Forslaget ble ikke opprettholdt.
Endringsforslag 3:

Fra: Kristoffer Holm, gjelder linje 112:
Legge til: «Juvente skal engasjere og synliggjøre seg aktivt i fredsog bistandspolitiske saker.»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises.
Endringsforslag 4:

Fra: Sara Hauge og Sigrid Evensen, gjelder linje 118, under
«samarbeid»:
Nytt punkt: «Juvente skal være godt representert på internasjonale
arrangement.»
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Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget blir oversendt til
landsstyret.
Vedtak:

1) Endringsforslag 1 ble vedtatt med overveldende flertall, men ble
flyttet til «Politikk og synlighet», underkapittel «Synlighet».
2) Endringsforslag 3 ble vedtatt med overveldende flertall.
3) Endringsforslag 4 ble oversendt til landsstyret.

Vedtak:

Punktet «Internasjonalt» ble i sin helhet vedtatt med endringer.

«Forebygging»
Endringsforslag:

Fra: Kristianne Hjort Viken, gjelder linje 133:
Nytt punkt: «Juvente skal lage et opplegg om rusmidler/forebygging
som lokallag kan bruke.»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises til fordel for eget
forslag, se under neste endringsforslag.
Forslaget ble ikke opprettholdt.
Endringsforslag:

Fra: Hogne Vangen, alternativ til delegat 22 sitt nye punkt:
Nytt punkt: «Juvente skal utvikle en ferdig foredragspakke som kan
sendes ut til lag/enkeltpersoner som vil holde foredrag på skoler eller
andre steder i lokalmiljøet.»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises til fordel for eget
forslag, se under:
Endringsforslag:

Fra: Redaksjonskomiteen, alternativ til delegat 22 og 60 sine forslag:
Nytt punkt: «Juvente har ferdige foredragspakker om rusmidler og
forebygging som er tilgjengelig for lokallag og medlemmer.»

Vedtak:

1) Forslaget til Hogne Vangen falt med overveldende flertall.
2) Redaksjonskomiteen sitt forslag ble vedtatt med overveldende
flertall.

Vedtak:

Punktet «Forebygging» ble i sin helhet vedtatt med endringer.

«Skolering»
Endringsforslag 1:

Fra: Sara Hauge, gjelder linje 148:
Nytt punkt: «Juventes medlemmer skal få informasjon om kurs man
kan delta på i regi av LNU (Landsrådet for Norges Barne- og
Ungdomsorganisasjoner).»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget blir oversendt til
landsstyret.

Forslaget ble ikke opprettholdt.
Endringsforslag 2:

Fra: Hogne Vangen, et alternativ:
Nytt punkt: «Juvente skal informere sine medlemmer om mulighetene
for deltakelse på kurs i andre organisasjoner samt delta i
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internasjonale seminarer og utveksling i samarbeid med egne
prosjekter og FORUT.»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget blir oversendt til
landsstyret.

Forslaget ble ikke opprettholdt.
Endringsforslag 3:

Fra: Erlend Moen, gjelder linje 148:
Nytt punkt: «Reformere gamle MOD-kurs til å inneholde mer
integrering og holde MOD-kurs.»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises.
Endringsforslag 4:

Fra Kristoffer Holm, gjelder linje 144:
Fjerne: «Bruke internett aktivt i skoleringsarbeid og»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises.
Endringsforslag 5:

Fra: Eirunn Hanssen, gjelder kulepunkt 5:
Endre til: «Kretsene skal ha hovedansvaret for grunnskoleringen i
Juvente, som igjen blir skolert av sentralt. Sentralt sørger for midler
til skoleringen.»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises.
Forslaget ble ikke opprettholdt.
Vedtak:

1) Endringsforslag 2 ble oversendt til landsstyret.
2) Endringsforslag 3 falt med overveldende flertall.
3) Endringsforslag 4 falt med overveldende flertall.

Vedtak:

Punktet «Skolering» i sin helhet ble vedtatt med overveldende
flertall.

«Politikk og synlighet»
Endringsforslag:

Fra: Stig Johan Berggren, gjelder linje 161, under «synlighet»:
Endring i punkt 4: «Vi skal være synlige i tradisjonelle og sosiale
medier.»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises.
Vedtak:

Endringsforslaget fra Stig Johan Berggren ble vedtatt med
overveldende flertall.

Vedtak:

Punktet «Politikk og synlighet» ble sin helhet vedtatt med endringer.

«Økonomi og administrasjon»
Endringsforslag:

Fra: Sara Hauge, gjelder linje 187:
Stryke punktet «Juventes husleiekostnader for forbundskontoret
skal være redusert.»
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Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises.
Forslaget ble trukket til fordel for forslaget til Martin Strand.
Endringsforslag:

Fra: Martin Strand, gjelder linje 187:
Endre punkt: «Juventes administrative kostnader skal reduseres.»

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget støttes.
Endringsforslag:

Fra: Martin Strand, gjelder linje 174:
Endre punkt: Stryke «JUBA».

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget støttes.
Vedtak:

Begge forslagene til Martin Strand ble vedtatt med overveldende
flertall.

Vedtak:

Punktet «Økonomi og administrasjon» ble i sin helhet vedtatt med
overveldende flertall, med endringer.

Som helhet
Vedtak:

Arbeidsplanen ble vedtatt som helhet med endringer.

Vedlegg:

Se vedlegg 7.
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Sak 10
Sak 10.1

Kontingent

Kontingent

Erling Vevatne fra forbundsstyret presenterte forbundsstyrets innstilling.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt, og de nye kontingentsatsene er dermed:
Årskontingent for medlem 13-25 år:
Årskontingent for medlem 26 år +:
Årskontingent for medlem første år, uansett alder:
Kontingent to første år ved innmelding f.o.m. 1. juli:

Sak 11
Sak 11.1

100 kr
250 kr
50 kr
100 kr

Budsjett
Budsjett for 2012

Økonomileder i forbundsstyret, Maria Elizabet Aspen presenterte saken. Daglig leder, Kjetil
Vesteraas, svarte på spørsmål.
Vedtak:
Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Sak 11.2

Budsjett for 2013

Økonomileder i forbundsstyret, Maria Elizabet Aspen presenterte saken. Daglig leder, Kjetil
Vesteraas, svarte på spørsmål.
Vedtak:
Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Sak 12

Tid og sted for neste landsmøte

Forslag fra Adrian Farner Rogne:
«Saken oversendes til landsstyret».
Vedtak
Enstemmig vedtatt.
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Sak 13
Sak 13.1

Valg

Valg av landsstyre

Valgkomiteens innstilling:
Leder i valgkomiteen, Stina Mongstad, la fram innstillingen på landsstyre. Rekkefølgen er
slik valgkomiteen har satt den opp. Alle presenterte seg fra talerstolen.
VERV:
Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1. vara:
2. vara:
3. vara:

NAVN:
Adrian Farner Rogne
Valgeir Freyr Grinde*
Øyvind Kind Robertsen
Martin Gjøen
Liv Hauge Norheim
Amanda Rose Stratford Gamst
Hogne Vangen
Hilde Thoresen
Erlend Furuholt Moen
Sondre Reinton

ÅR:
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1

* Valgeir Freyr Grinde ble også innstilt til nestleder
Benkeforslag:
Alle som stilte som benkekandidater presenterte seg fra talerstolen.
(I alfabetisk rekkefølge.)
VERV:
1. vara
Styremedlem
Styremedlem
1. vara

NAVN:
Børre Bastigkeit
Hilde Thoresen*
Maria Elizabet Aspen
Sigrid Evensen

ÅR:
1
1
1
1

* Hilde Thoresen ble foreslått som styremedlem, i tillegg til at hun var innstilt av
valgkomiteen som 1. vara.
Avstemming
Skriftlig valg ble gjennomført der det var flere kandidater til samme plass. Det var til en
hver tid 50 stemmeberettigede i salen. Forbundsstyret fikk ikke stemme i saken. Listene
under er i alfabetisk rekkefølge.
Leder
Adrian Farner Rogne ble valgt ved akklamasjon.
Styremedlem 2 år
Valgeir Freyr Grinde, Øyvind Kind Robertsen og Martin Gjøen ble valgt med akklamasjon.
Styremedlem 1 år
Amanda Rose Stratford Gamst
Hogne Vangen

ble valgt
ble ikke valgt, stilte deretter som 1. vara
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Maria Elizabeth Aspen
Valgeir Freyr Grinde

ble valgt
ble valgt

Delegatene stemte på tre kandidater på samme stemmeseddel. Til sammen 150 stemmer.
1. vara
Børre Bastigkeit
Hilde Thoresen
Hogne Vangen
Sigrid Evensen

ble valgt
gikk ut i 2. runde, stilte deretter som 2. vara
gikk ut i 3. runde, stilte deretter som 2. vara
gikk ut i 1. runde, stilte deretter som 2. vara

2. vara
Erlend Moen
Hilde Thoresen
Hogne Vangen
Sigrid Evensen

ble valgt som 2. vara
gikk ut i 2. runde, stilte deretter som 3. vara
gikk ut i 1. runde, stilte deretter som 3. vara
gikk ut i 1. runde, stilte deretter som 3. vara

3. vara
Sondre Reinton
Hogne Vangen
Sigrid Evensen
Hilde Thoresen

ble valgt som 3. vara
gikk ut i 2. runde
gikk ut i 1. runde
gikk ut i 1. runde

Nestleder
I henhold til vedtektene, skal nestleder velges blant de valgte styremedlemmene.
Valgeir Freyr Grinde
Maria Elizabet Aspen

ble valgt som nestleder
ble ikke valgt

Vedtak:
Landsmøtet valgte følgende landsstyre for Juvente:
VERV:
Leder
Nestleder
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1. vara:
2. vara:
3. vara:

NAVN:
Adrian Farner Rogne
Valgeir Freyr Grinde
Liv Hauge Norheim
Martin Gjøen
Øyvind Kind Robertsen
Amanda Rose Stratford Gamst
Maria Elizabet Aspen
Børre Bastigkeit
Erlend Moen
Sondre Reinton

ÅR:
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1

Kommentar fra referentene:
Referentene har valgt å ikke legge inn resultatet av avstemningen, etter en anmodning fra
et flertall i landsstyret.

Sak 13.2

Valg av Økonomi- og administrasjonsutvalget

Valgkomiteens innstilling:
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Leder i valgkomiteen, Stina Mongstad, la fram innstillingen på Økonomi- og
administrasjonsutvalg.
VERV:
Leder:
Medlem:
Medlem:
1. vara:
2. vara:

NAVN:
1 person fra landsstyret
Martin Løvlien
Trude Skåret
Heidrun Ullerud
Stian Sigurd Seland

Stian Seland påpekte at han kanskje kom til å være ansatt på deltid i Juvente i løpet av
perioden.
Vedtak:
Valgkomiteens innstilling ble valgt ved akklamasjon.

Sak 13.3 Valg av valgkomité
Leder i valgkomiteen, Stina Mongstad, la fram innstillingen på valgkomité.
VERV:
Leder:
Medlem:
Medlem:
1. vara:
2. vara:
3. vara:

NAVN:
Martin Strand
Eivind Marienborg
Elisabeth Selvik
Hege Falch Moen
Marie Evensen
Christine Helena Hilsen

Christine Helena Hilsen trakk sitt kandidatur, og foreslo Lene Eide i sin plass.
Vedtak:
Følgende valgkomité ble valgt ved akklamasjon:
Leder:
Medlem:
Medlem:
1. vara:
2. vara:
3. vara:

Sak 13.4

Martin Strand
Eivind Marienborg
Elisabeth Selvik
Hege Falch Moen
Marie Evensen
Lene Eide

Valg av kontrollkomité

Leder i valgkomiteen, Stina Mongstad, la fram innstillingen på kontrollkomité.
VERV:
Leder:
Medlem:
Medlem:
1. vara:
Vara:
Vara:

NAVN:
Jan Tore Evensen
Eirik Tryland Haugdal
Stina Mongstad
Ida Braaten
Petter Holstad
Sveinung Knudsen Nøding

Vedtak:
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Valgkomiteens innstilling ble valgt ved akklamasjon.

Sak 14

Avslutning

Adrian Farner Rogne, gjenvalgt leder i Juvente, valgte å bruke avslutningstalen sin på å
takke møtelederne, referentene, komiteens arbeid og ikke minst det avtroppende
forbundsstyret. I tillegg rettet han en takk mot alle delegatene på landsmøtet – og nevnte
at dette var det beste av de fem landsmøter han har vært på.
Til slutt takket han alle for å stille opp, vise engasjement og fremme demokratiet med
tanke på terrorangrepene i Oslo og på Utøya.
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Signaturer
Referenter
______________________________________________
Petter Holstad
Referent

______________________________________________
Øyvind Kind Robertsen
Referent

Protokollunderskrivere
______________________________________________
Tord Hauge
Protokollunderskriver

______________________________________________
Linn Chloe Hagstrøm
Protokollunderskriver
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Vedleggsliste:
Vedlegg 1:Til stede på landsmøtet (sak 2.13)
Vedlegg 2:Protokollkomiteens innstilling (sak 3.3)
Vedlegg 3:Resolusjon 1: «Vi ønsker en forent avholdsbevegelse» (sak 5.1)
Vedlegg 4:Resolusjon 2: «Takk for innsatsen» (sak 5.2)
Vedlegg 5:Vedtektene (sak 6.1)
Vedlegg 6:Politisk program (sak 7.1)
Vedlegg 7:Arbeidsplan (sak 8.1)
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Vedlegg 1: Til stede på landsmøtet
Ordinære medlemmer med tale-, forslags- og stemmerett
DNR
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060

NAVN
Marie Evensen
Sigrid Evensen
Erlend Moen
Sveinung Knutsen Nøding
Kristoffer Holm
Tord Hauge
Sara Hauge
Magnus Nilsen
Oda Siggerud
Sondre Reinton
Silje Myrdal
Daniel Andre Selstø
Marius Kismul
Olaug Hauge Norheim
Maria Andvik Hoaas
Linn Chloe Hagstrøm
Silje Knarvik
Martin Gjøen
Joakim Pedersen
Robin Haukenes
Espen Solend Karlsen
Kristianne Hjorth Viken
Marte Korsfur
Susanne Holmås
Sondre Opsal Haug
Nina Merete Malkenes
Stig Johan Berggren
Magnus Danielsen
Robert J. Hernes
Eivind Friis Hamre
Ola Johannes Ødegaard
Evelina Bohjort
Stian Seland
Eirik Tryland Haugdal
Vigdis Halland Sandbæk
Philip Aubert
Christine Helena Hilsen
Børre Bastigkeit
Liv Hauge Norheim
Knut Aron Fludal
Mirjam Amalie Huseby
Kine Brunes Ingebrigtsen
Petter Holstad
Øyvind Kind Robertsen
Emilie Selle Mathisen
Bjørn Johan Berg Eilertsen
Eirunn Hansen
Brage H. Johnsen
Thor-Rune Hansen
Marie Thorstensen
Emilie Pedersen Åsen
Thomas Wessel
Hege Falch Moen
Skjold Hogne Haugstad
Elisabeth Sofie Winter Selvik
Hilde Thoresen
Vivian E.B. Dragseth
Eva Fuglevaag
Audun Moseng
Hogne Vangen

REPRESENTERER
Sjøstrand
Sjøstrand
Sjøstrand
Sjøstrand
HedOpp
Gjøvik
Gjøvik
Valgdres
Valgdres
Hordaland
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Sotra
Sotra
Sunnhordland
Sunnhordland
Nordhordland
Nordhordland
Nordhordland
Os, Fusa og Hardanger
Os, Fusa og Hardanger
Oslo
Bærum
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
OAØ
OAØ
Follo
Follo
Follo
Haugaland
Haugaland
Haugaland
Haugaland
Troms og Ofoten
Troms og Ofoten
Vågsfjord
Vågsfjord
Lenvik
Lenvik
Lenvik
Gjallarhorn
Gjallarhorn
Målselv
Målselv
Trondheim
Trondheim
VeTeBu
VeTeBu
VeTeBu
VeTeBu
Sogn
HedOpp
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Forbundsstyrets medlemmer

Har tale-, forslags- og betinga stemmerett.
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080

Adrian Farner Rogne
Ida Braaten
Trude Skåret
Maria Elizabet Aspen
Martin Strandheim Leirsted
Amanda Rose Stratford Gamst
Heidrun Ullerud
Erling Vevatne
Martin Bakke Hermansen
Valgeir Freyr Grinde
Christine Oshaug Aasen

Forbundsstyret
Forbundsstyret
Forbundsstyret
Forbundsstyret
Forbundsstyret
Forbundsstyret
Forbundsstyret
Forbundsstyret
Forbundsstyret
Forbundsstyret
Forbundsstyret

Møteledere

Dag Endal
Jan Tore Evensen
John Olav Moen
Kristiane Hjelkrem
Stina Vabø Mongstad

Personer som helste landsmøtet

Andrea Lavesson, president i Active
Dag Endal, leder i Juba
Eidar Tøllefsen, 1. nestleder i DNT
Helge Kolstad, leder i IOGT
Morten Lønstad, generalsekretær i FORUT

Hilste fra Active
Hilste fra Juba
Hilste fra DNT
Hilste fra IOGT
Hilste fra FORUT

Andre

Kjetil Veseraas, daglig leder i Juvente
Martin Hermstad Løvlien, aktivitetssekretær i Juvente
Pernille Christensen, ansatt
Caroline Aurora Grevstad, ansatt
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Vedlegg 2: Protokollkomiteens innstilling
KONTROLLKOMITEENS BRETNING
I perioden 2009 til 2011 har Juvente gjennomgått store organisatoriske endringer.
Nedlegging av mangeårige prosjekter og oppretting av nye, har gått sammen med relativt
stor utskifting av nøkkelpersoner. Kontrollkomiteens inntrykk er at organisasjonen har
jobbet godt med disse endringene. Forslagene til vedtektsendringer som behandles på
landsmøtet er et godt bilde på en organisasjon som tar virkeligheten innover seg og våger
endringer.
Det er likevel ikke tvil om at disse endringene og et stort fokus på drift av organisasjonen
har gått på bekostning av andre viktige områder for organisasjonen. Medlemstallet har
vært alarmerende lavt. Arbeidsplanens mål om 1400 betalende medlemmer under 26 og
lavere medlemsgjennomstrømming er på ingen måte nådd. Kontrollkomiteen mener at
1400 medlemmer ikke er uoppnåelig mål for Juvente og er derfor glad for at dette er tatt
tak i. Vi ønsker imidlertid å understreke at arbeidet med å beholde eksisterende og
rekruttere nye medlemmer er en forutsetning for at Juventes eksistens og organisasjonens
viktige arbeid.
Organisasjonen har gjort et godt arbeid med informasjon, samt hatt et stort og viktig
fokus på skolering i perioden. Dette er en viktig forutsetning for å kunne spille på Juventes
styrke, nemlig evnen til å nå ut til de mange, skape engasjement og være et alternativ.
Med en sterk administrasjon og en forbundsleder som jobber fulltid på kontoret, vil man
alltid måtte jobbe for åpenhet og for at beslutninger skal tas de demokratiske foraene.
Administrasjonens viktigste oppgave er å legge til rette for at styret kan styre, og for å
følge opp vedtak fra de demokratisk Valgte organene. Da trengs sakspapirer av god
kvalitet, som kommer i god tid før møtene, gode protokoller, samt gode rutiner for
oppfølging av vedtakene.
Kontrollkomiteen har gjennom periode gjentatte ganger bedt om at det skal opprettes
rutiner for utsending av protokoller og andre viktige dokumenter til komiteen. Det har FS
ikke klart å oppfylle. I en situasjon der organisasjonen fungerer bra, har dette ikke store
konsekvenser. Vi vil likevel peke på at hvis komiteen skal være det demokratiske
kontrollorganet det er ment til å være, gjennom å kontrollere at landsmøtet vedtak skal
gjennomføres, må komiteen ha tilgang på de dokumentene som beskriver det som skjer i
organisasjonen.
Tidligere har Økonomi- og administrasjonsutvalget også innehatt en viktig rolle både som
støtte til og demokratisk kontroll av forbundsstyret. Med de vedtektsendringene som
foreslås på dette landsmøtet, vil ØAU ikke lenger velges på LM. Vi registrerer at det heller
ikke foreslås opprettet et Valgt organ i tillegg til Landsstyret, som er vanlig i en del andre
organisasjoner som ikke er organisert som forbund (sentralstyre versus landsstyre).
Kontrollkomiteen ber organisasjonen være oppmerksom på at den demokratiske
kontrollen opprettholdes, forslår vi at Kontrollkomiteen tar en mer aktiv rolle i den neste
perioden, for eksempel ved at komiteen får tilsendt sakspapirer i forkant av møtene og
protokoller i etterkant.
Avslutningsvis ønsker Kontrollkomiteen å berømme forbundsstyret for sin store og viktige
innsats for Juvente og for ‘å skape utfordrende, trygge og inkluderende miljøer hvor
menneskeverd står i sentrum, og rusmidler dermed blir overflødige’.
Kontrollkomiteen, 23. juli 2011.
Side 41 av 44

Landsmøteprotokoll fra Juventes 10. ordinære landsmøte
Nærsnestangen, 26. - 29. juli

Vedlegg 3: Resolusjon 1
Vi ønsker en forent avholdsbevegelse
Vi er stolte av å være ungdomsorganisasjonen til både DNT og IOGT. Men vi mener at tiden
er moden for å forene den norske avholdsbevegelsen.
DNT og IOGT har de samme grunnleggende verdiene, arbeider på lignende måter, og
konkurrerer om de samme medlemmene. Vi mener at organisasjonene har mer å tjene på å
slå seg sammen enn på å sitte på hver sin tue og gjøre det samme gode arbeidet med de
samme virkemidlene overfor samme målgruppe.
Det er mange gode grunner til å forene DNT og IOGT. Organisasjonene kan spare ressurser
på administrasjon, utveksle gode erfaringer, få en bredere lokal kontaktflate mot folk
flest, og stå sterkere i kampen for bevegelsens felles verdier.
En sammenslåing av organisasjonene kan også gi nye impulser og en ny start for
organisasjonene. Både DNT og IOGT er inne i en fornyingsprosess som har pågått lenge.
Samtidig kan en sammenslåing gi en anledning til å tenke nytt om organiseringen av
avholdsarbeidet i Norge.
Resultatet av en forening av DNT og IOGT avhenger først og fremst av vilje og
engasjement. Hvis organisasjonene går inn i en slik prosess med skepsis og motvilje vil
resultatet bli uro og splid. Hvis utgangspunktet derimot er velvilje og engasjement, kan vi
skape en ny stor folkebevegelse.
Vi er avholdsbevegelsen. Det er vi som må bygge den bevegelsen som skal kjempe for våre
prinsipper og vår felles ideologi. La oss stå sammen.

Vedlegg 4: Resolusjon 2
Takk for innsatsen!
Juventes landsmøte vil rette en stor honnør til regjeringen og helse- og
omsorgsministeren. Seieren i kampen om reklameforbudet er viktig for den gode, norske
alkoholpolitikken, og markerer også at EU er villig til å sette hensynet til folkehelsen foran
pengene. Vi oppfordrer regjeringen til å følge opp dette, og være en pådriver for god
alkoholpolitikk i hele EU-området.
Formålet med den norske alkoholloven er å redusere skadevirkningene av alkohol,
gjennom å redusere forbruket. Reklameforbudet er veldig viktig i denne helheten, siden
reklame har som mål å selge mer av en vare.
Nå fortsetter jobben med å sikre resten av alkoholpolitikken. De siste årene har den vært
preget av stadige små oppmykninger, og aktørene utfordrer stadig grensene i loven. Til
sammen kan det utgjøre store forskjeller. Et tydelig eksempel er bryggeriforeningens
skjulte kamp for oppmykning av reklameforbudet, et annet er den store veksten av
skjenkesteder de siste årene. Vi utfordrer regjeringen til å ta tak i dette, og holde fast på
at alkoholpolitikk er helsepolitikk, ikke næringspolitikk.
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«Maadehold er fristende, saa at
sige tantaliserende, det har selv
store Mænd Bekjendt.
Totalafholdenhed er lettere end
alt andet. Maadeholdsbanen
kostbar og faresvanger…
Totalafholdsbanen koster Intet og
er sikker.»

Asbjørn Kloster
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