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Referat
Til stede: Øyvind Kind Robertsen, Thomas d’Maar Wessel, Cathrine Michelle Hansen
Lindgård, Karianne Fremo Sveistrup, Petter Holstad, Mari Longva Haram, Stig Johan
Berggren (2. vara), Christina Babington (3. vara, ikke stemmerett)
Gjester: Beate Torkildsbyen (prosjektleder)
Forfall: Anniken Nalum Sølyst, Marie Jahren Fludal (1. vara), Kjetil Vesteraas (daglig leder),
Mikkel Keilhau (Motiv-redaktør)
***
LS 86/16

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling ble sendt ut 4. november. Saksliste ble sendt ut 18. november Dette er i tråd med
den vedtatte forretningsordenen.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
LS 87/16

Referatsaker

a) Referater
1. Referat fra styremøte 7. – 9. oktober 2016, Oslo
2. Referat fra e-postsak LS 85/16 Tilbud på nye nettsider
Det ble på referat fra styremøte i oktober at punktet på vedtak i LS 79/16 om reklamering for
flaskepostkampanjen flyttes til vedtak i LS 82/16, samt at ”booooooke” endres til ”booke” på
side 8.
Vedtak: Referatene godkjennes med endringene.

b) Siden sist
Styret tar en runde på hva de har gjort siden sist møte.
Thomas: Holder på å starte nytt lokallag på Ullevål, vært på møte med Forut, har vært på
styremøte i Juba, jobbet litt med aktivitetsguiden, har gjort administrativt arbeid, sendt post,
sett det nye nummeret av Motiv, vært med på ringerunder.
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Karianne: Hatt to samlinger med Juvente Trondheim, vært på bowling, vervet 2 stykker.
Stig: Kvamshaugkurset med Skeiv ungdom, nye nettsider, Kolon, ringerunde,
masseutsendelse av post, aktivitetsguide, skrevet en sak til Motiv. NordAN-konferanse.
Christina: Arrangert samling på Sjøstrand, sommerleirkomité, Lyngbråten, har vært i
Stavanger på årsmøte.
Cathrine Michelle: Ringerunder, ”klagemur” for Øyvind, hatt mange på overnatting, Hvit
Jul-kick-off. NordAN-konferanse, debatt om legalisering på Lillestrøm.
Mari: Skubb-festival, jobba litt med aktivitetsplan.
Petter: Jobbet litt med Aktivitetsfondet fremtid med OAØ, jobbet med ØAU, ringerunder,
Frifond (snakka med Gjertrud), jobba med nettsider.
Vedtak: Tas til orientering.
c) Nytt fra andre organisasjoner
De som representerer Juvente i andre organisasjoner orienterer hvis det er noe å melde fra
disse.
Juba (Thomas): De har bedre medlemstall enn oss, men er også i krise. De driver prosjekter,
har forestilling med Skogblomsten denne helgen men Løvenes Konge i Lørenskog. De er i
gang med HMS- og beredskapsplan, driver med nye ansettelser i Trygg oppvekst.
IOGT (Cathrine Michelle): Ingen møter siden sist, men skal ha møte 3. desember.
Forut (Øyvind): Holder på å bli evaluert av Norad. Er sårbar grunnet arbeidsstab, må bytte
revisor, har fått mange innsynskrav fra diverse hold. Skal verve 1000 nye faddere i 2016,
flesteparten i november og desember. Skal ha live julekalender.
Nordgu (Øyvind): Nordgu har blitt ”lagt på is” inntil videre.
Vedtak: Tas til orientering.
d) Leders rapport
Leder orienterer om hva han har gjort siden forrige møte. Øyvind må bli flinkere til å mase på
styret.
Vedtak: Tas til orientering.
e) Daglig leders rapport
Se egen rapport.
Vedtak Tas til orientering. Øyvind minner Anniken på å sende politiattest.
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f) Rapport fra prosjektene
Utgår. Egen sak om prosjektstruktur (LS 91/16).
LS 88/16

Organisasjons- og medlemstallsrapport

Se egen rapport.
Vedtak: Tas til orientering. I arbeid med medlemsstrategi o.l. bør vi tenke over hva vi tilbyr
aldersgruppen 18+, jf. tilbakemeldinger fra utmeldingsundersøkelsen.
LS 89/16

Oppfølging av lokallag

Styret tar en runde på oppfølgingen av lokallagene sine. Vi har også snart et nytt lokallag,
Juvente Grenland, som noen bør få ansvar for!
Styret gikk gjennom lokallagene sine.
Vedtak: Tas til orientering. Til neste møte skal følgende være i fokus i kontakten med
lokallagene:
-

Bli bedre på konkrete oppfølgingsspørsmål (f.eks. ”har dere kontroll på økonomien”
etc.)
Aktiviteter må legges ut på aktivitetsoversikten, ikke bare på Facebook.
Verving!
Minne om skjenkekontroller

LS 90/16

Verving og medlemstall

Medlemstallet er krise. Vi må gjøre noe.
Vedtak:
1. Det utvikles et barometer til nettsiden som viser hvor langt vi er kommet på målet om
250 nye medlemmer/betalinger før nyttår. En premie når målet er nådd. Petter og
aktivitetssekretær tar ansvar.
2. Thomas og Øyvind snakker med Ida om brev til Juba-medlemmer som er gamle nok
til å bli med i Juvente.
3. Petter ringer lokallag og andre ressurspersoner om verveaktiviteter. Det holder ikke å
skrive på Facebook, det må tas tak i hver enkelt. Lokallag som har verveaktiviteter får
popcornmaskin.
4. Stig, Petter og Marie (?) ser på hvordan vi bedre kan formidle at i Juvente kan ungdom
drive med det de selv har lyst til (se UNFs ”UNG”).
5. Øyvind vurderer Facebook-annonsering målrettet mot ulike grupper som er relevante.
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LS 91/16

Prosjektstruktur

Prosjektlederne arbeider med søknad for prosjektstøtte for 2017. Beate la frem arbeidet deres
med hvordan prosjektene bør struktureres som følge av omleggingen med at man bør levere
én stor søknad i stedet for mange og mindre søknader.
Innspill under møtet:
•
•

•

Bra at styret involveres i utformingen av prosjektene.
Strategi for perioden 2017-2020 bør jobbes videre med i forbindelse med arbeidsplan
som legges frem neste landsmøte.
o Punkt om skolering bør være at alle medlemmer skal ha fått tilbud om
skolering, ikke at alle medlemmer er skolert.
Det bør utarbeides en helhetlig rekrutteringsstrategi som både ser på rekruttering
gjennom prosjekter, aktivitet, venneverving mv.

Vedtak: Tas til orientering. Beate tar med seg innspill fra styret videre i prosjektarbeidet.
Styret tar med seg innspill i arbeid i forberedelser til landsmøte.
LS 92/16

Overdragelse av eiendommer til Juvente sentralt

Vi har noen eiendommer som bør overføres sentralt, jf. vedtektene.
Vedtak: Juventes landsstyre bekrefter at følgende eiendommer er registrert med eiende
lokallag som enten er nedlagt eller inavtivt:
-

Løvøyborgen (Horten)
Tomt, Porsgrunn (gnr 1, bnr 42)
Skogteig, Hamar
Capri (Arendal) (0906-443/42)
Soltun (Frei kommune, utenfor Kristiansand)
Knutbakken (Eina)
Grimseid (Bergen)

Eiendommene skal derfor ihht. lovverk for Juvente (§§ 3-10 og 10-4) overføres til Juvente
(org.nr 866968462) for forvaltning. Styret ber daglig leder og styreleder om å innhente
dokumentasjon og besørge omskjøting av disse eiendommene.
LS 93/16

Landsstyresak: Kjønnsdelte rom

Benjamin Selstø har sendt en sak til behandling i landsstyret:
«Hei kjære landsstyre, her er en sak til møtet deres.
I februar innførte Juventes landsstyre et vedtak om kjønnsdelte rom på samlinger.
Dette bør revurderes ettersom jeg og flere mener dere ikke har sett igjennom alle
konsekvenser og grunner for dette.
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Hva innebærer kjønnsdelte rom? Jo dette innebærer trakassering. Det vil by på
problemer når det finnes mere enn 2 kjønn i dagens samfunn. Vi bør inkludere alle.
Folk er og gjerne usikre på hva de vil definere seg som og dette bør vi respektere. Når
Juvente og Skeiv Ungdom hadde samling på Kvamshaug en helg virket det veldig
avansert ettersom Skeiv Ungdom ikke hadde kjønnsdelte rom. Juvente vil støte på
dette problemet etterhvert også og må kunne tilpasse seg at ikke alle er innenfor 2
kjønn.
Mens vi var inne på kjønnene så må vi og gå inn på at ikke alle heller er heterofile
lenger heller. I dag kan man være heterofil, homofil, bifil osv så om vedtaket var for å
hindre seksuelt samleie eller ubehag så vil nok dette vare videre uansett.
Det går an og å bare være venner også. Gutter og Jenter kan fint sove på samme rom
uten at det skal skje noe spesielt om natten. Dersom ungdom vil ha seg så har de seg.
Det trenger ikke å skje på natten, i en seng eller på et rom. Kjønnsdelte rom vil ikke ha
noe virkning og det er bare en kjip regel som
Det vil føre til færre samlinger. Av og til har man de små samlingene der man er på et
garasjeloft eller i en sal for å ha filmmaraton. I slike tilfeller er det kun et rom eller et
rom man kan sove på og da blir det vanskelig å dele dette opp. I noen av tilfellene vil
man gjerne ende opp med å måtte avlyse samlingene.
Noen gutter har jenter som bestevenner og motsatt. Du har fått et nytt medlem, har for
eksempel sosial angst og eneste han kjenner er 3 jenter, men pga kjønnsdelte rom så
må vi tvinge han til å sove på et annet rom en noen han kjenner og føler seg trygg
med. I dette tilfellet så vil han kanskje ikke komme på samlingen i utgangspunktet og
er ikke sikkert ønsker å forbli medlem. Så både for å ta hensyn de som har slike
problemer og Juvente sitt medlemstall så er det dumt å ha kjønnsdelte rom når Juvente
allerede sliter med å få 700 medlemmer.
Hilsen
Benjamin Selstø
Leder i Juvente Bergen-Sotra»
Bakgrunn: Kjønnsdelte rom ble vedtatt av landsstyret i sak LS 11/16 C. Følgende er referert
fra saken:
«Rammene rundt aktivitetene til Juvente.
Vedtak: Sende melding til administrasjonen om utbedring i kommunikasjon mellom
mennesker i lederposisjoner (ansatte, styremedlemmer og andre sentrale). Vi vil se litt
på rammene rundt aktivitetene våre og lage tryggere omgivelser. Det skal være trygt
for medlemmene å være på samling selv om noen opplever asymetri seg i mellom.
Vi ønsker kjønnsdelte rom uansett setting (så godt det lar seg gjøre) for å unngå
uønskede situasjoner på samlinger. Dette er viktig både på sentrale samlinger og på
lokale aktiviteter. Vi vil begynne med dette fra og med Juventeskolen.»
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I etterkant av møtet ble det også sendt ut et skriv til alle lokallag der det ble presentert mer
grundig hva som lå bak vedtaket og hvorfor styret valgte å gjøre dette. Dette skrivet ligger
vedlagt.
Vedtak: Cathrine Michelle snakker med Skeiv Ungdom og eventuelt andre organisasjoner for
å få innspill til hvordan konkrete situasjoner kan løses best mulig. Trygghet skal komme først,
og styret ønsker ikke at deltakere på arrangementer skal føle på press med tanke på hvor de
velger å sove. Inntil videre fortsetter vi med den praksisen vi har i dag. Videre er det aktuelt å
invitere noen til å holde et fellesforedrag om normkritikk på Juventeskolen.
LS 94/16

Møteplan 2017

Vi har allerede satt opp 13. – 15. januar 2017 til landsstyremøte, men bør også sette opp plan
for resten av perioden.
Landsmøteinnkalling må sendes ut fire måneder før landsmøtet, dvs. rundt 27. mars (litt
avhengig av akkurat hvilke dager landsmøtet blir). Komplette sakspapirer til landsmøtet skal
være klare og utsendt minst 6 uker før landsmøtet, altså senest 12. juni. Av erfaring kan siste
møte før landsmøtet bli hektisk, og har derfor av og til blitt utvidet med en dag og lagt til
pinsen. Pinsehelga er 2. – 5. juni 2017, og kan derfor være et godt valg dersom vi ønsker litt
bedre tid til å forberede sakspapirer.
Helger som allerede er satt av til andre ting:
•
•
•
•
•

27. – 29. januar (?): Ung-til-ung-skolering
17. – 20. februar: Juventeskolen
14. – 16. april: Påske
9. – 11. juni: Landsmøte IOGT
23. – 25. juni: Landsmøte DNT – Edru Livsstil

Vedtak:
Møteplan førte halvår 2017:
-

13. - 15. januar (Oslo)
3. - 5. mars (Oslo, med lokallagsrepresentanter)
21. - 23. april (Oslo)
2. - 5. juni (Gon eller Lyngbråten, Øyvind sjekker tilgjengelighet)

Det gis innspill til sommerleirkomiteen om at vi ønsker at 25. – 27. juli settes av til
landsmøte.
LS 95/16

Valg av representant til NORDGU-styret

På kongressen til NORDGU ble det fattet vedtak om at et nytt interimsstyre skal bestå av helst
én representant fra hver medlemsorganisasjons styre eller ansatte. Det kan orienteres mer om
situasjonen i NORDGU på møtet, men det dette styret skal gjøre er hovedsakelig å komme
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fram med et forslag om fremtiden til NORDGU og avholde en kongress som gjør en
beslutning om fremtiden.
Vedtak: Petter velges til å sitte i styret til NORDGU.
LS 96/16

Avvikling av Aktivitetsfondet i OAØ krets

Økonomi- og administrasjonsutvalget (ØAU) har fattet et vedtak om avvikling av
Aktivitetsfondet i Oslo, Akershus og Østfold krets (OAØ). Vedtaket lyder:
Oslo-, Akershus- og Østfold krets av Juvente kan vedta å avvikle Aktivitetsfondet, og
ØAU anbefaler at styret ber kretsen om å fatte slikt vedtak. Alle fondets midler
overføres til Hjelpefondet, som skal plassere samtlige midler i Sober Kapital A/S, på
vegne av OAØ krets. Kretsen skal få utbetalt utbytte direkte, som tilskudd til aktivitet.
Andre vilkår for forvaltningen avtales mellom OAØ krets og styret i Hjelpefondet.
Saksdokumentet fra Kjetil til sakens behandling i ØAU:
«Aktivitetsfondet har i flere tiår vært finaniseringskilde og forvaltningsorgan for
midler til lokal aktivitet i kretsen. Grunnet vedtak i Lotteri- og stiftelsestilsynet har
fondet de siste årene ikke kunnet motta midler fra bingoinntektene til lagene. Dermed
faller hensikten med fondet som forvaltningsorgan bort.
Fondet forvalter pr. i dag en kapital på til sammen cirka 5.200.000 kroner. Disse
midlene forvaltes i dag passivt, da Aktivitetsfondet ikke har verken mandat eller
ressurser til å drive aktiv forvaltning. Ettersom forvaltningsordningen for å sikre god
aktivitet har falt bort, fordi lagene nå disponerer inntektene fra bingo direkte selv, så
ser ikke lenger Aktivitetsfondet styre det som hensiktsmessig å opprettholde dagens
struktur. Det er vår oppfatning at det vil være langt mer formålstjenlig å sikre en mer
aktiv forvaltning av disse midlene, slik at man kan fortsette så sikre kretsen en solid
økonomi for lokal aktivitet. Aktivitetstilskudd kombinert med passiv forvaltning vil
føre til at egenkapital spises opp og forsvinner.
Forslaget innebærer at Aktivitetsfondet avvikles, at resterende kapital eller oppgjør
overføres til Sober Kapital A/S.
Det er to måter å gjøre dette på, og ØAU (ikke OAØ, altså) må vurdere hva de vil
anbefale styret å gå inn for, eller i det minste drøfte alternativene slik at styret kan
komme til en informert beslutning med et minimum av tidsbruk.
Alternativ 1: Midlene overføres fra kretsen til Sober Kapital direkte, kretsen står som
både långiver og aksjeeier ved overføring til Sober Kapital A/S. Fordeler med dette er
at kretsen har direkte tilgang til midlene sine, og kan velge å ta ut penger fra fondet
hvis de ønsker. Det er også ulempen. En slik modell, med såpass mye penger, er sårbar
for kupping og personlig vinning, fordi Juventes lovverk da ikke har direkte relevans
for forvaltningen (kun indirekte, ved at kretsen fortsatt er forpliktet på å forvalte i tråd
med regelverket). Det er en risiko for at årsmøte til kretsen kan kuppes av
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utenforstående, som deretter tar ut penger fra Sober Kapital og plasserer disse i strid
meg regelverket, uten at vi har mulighet for å gripe inn, fordi aksjeloven kan vurderes
som overordnet i forhold til Juventes lovverk.
Alternativ 2: Midlene overføres til Hjelpefondet som plasserer dem i Sober Kapital på
vegne av kretsen. Fordelen med dette er at forvaltningen plasseres under Juventes
kontroll, gjennom at et landsmøte nedsatt utvalg blir forvaltningsorgan. Kretsen vil
fortsatt eie midlene, dette vil reguleres i avtale mellom kretsen og Hjelpefondet.
Ulempen er at midlene kan bli vanskeligere tilgjengelig for kretsen, og at større uttak
vil måtte behandles i ØAU. Aktivitetsmidler kan sikres gjennom at man vedtar en fast
årlig sum, eller at utbytte utbetales direkte til kretsen hvert år.
Jeg heller mot det siste, rett og slett fordi at sikkerhet er det viktigste med såpass store
summer. Ulempene med alternativ 2 er relativt små sammenlignet med risikoen ved
alternativ 1, men saken bør drøftes for å sikre at det blir tatt høyde for ulike
vurderinger.»
Vedtak: Landsstyret ber OAØ krets om å avvikle Aktivitetsfondet og overføre alle fondets
midler til Hjelpefondet som plasserer samtlige midler i Sober Kapital A/S på vegne av
kretsen. Kretsen skal få utbetalt utbytte direkte, som tilskudd til aktivitet. Andre vilkår for
forvaltningen avtales mellom OAØ krets og styret i Hjelpefondet.
LS 97/16

Eventuelt

a) Beredskapsplan
Styret så gjennom utkast til beredskapsplan. Styret hadde følgende innvendinger:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Skrive ”foresatte” konsekvent i stedet for ”foreldre”.
Få inn hvordan trusler bør håndteres.
Hvordan ivareta deltakere som bor på hemmelig adresse?
Hvordan ta hensyn til ulike behov, f.eks. funksjonsnedsettelser, psykisk sykdom, etc.
Punkt to under ”Personlig omsorg” er motstridende; kan ikke gripe inn umiddelbart og
samtidig rådføre seg med andre dersom en er usikker...
Teksten under overskriften ”Skynd deg langsomt” er for uklar.
Under ”Mistanke om seksuelle overgrep” -> ”Dersom den anklagede er ansatt i
Juvente” er det daglig leder som skal håndtere saken hvis det er ansatte involvert. Bør
det på plass rutiner for hva som skjer dersom daglig leder selv er involvert?
Retningslinjer for deltakerliste – krav om hva som skal være med, hvem som skal ha
tilgang (det bør være noen som ikke er på stedet som har tilgang til deltakerlista, og
alle ledere bør kjenne til dersom det er enkelte deltakere som har behov eller annet
man bør kjenne til, f.eks. epilepsi etc.).
Generell forenkling av språk gjennom hele dokumentet

Vedtak: Cathrine Michelle sitter allerede i utvalget sammen med Kjetil. Thomas og Øyvind
blir med i utvalget. De skal ferdigstille et forslag av beredskapsplanen med mål om vedtak på
styremøtet i mars.
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