Sentralstyremøte 18. – 20. august 2017
Oslo
Innkalte:

Øyvind Kind Robertsen, Karianne Fremo Sveistrup, Petter Holstad, Christina
Babington, Inga Gudrun Pareliussen Austnes, John-Erik Forland Mo, Sondre
Emil Sandal, Kaja Mæsel Wadkin, Helene Eriksen, Anja Therese Skavåsen,
Kjetil Vesteraas (daglig leder)

Gjester:
Forfall:

Helene Eriksen, Kjetil Vesteraas
***

SST 12/17

Godkjenning av innkalling og saksliste

Styret har ikke valgt en forretningsorden, men innkalling ble sendt i en infomail 31. juli.
Saksliste sendt ut 14. august.
Nye saker lagt til siden første utsendelse:
•
•
•
•

SST 23/17 Arbeidsgrupper
SST 24/17 Evaluering av aktivitetsskaperne
SST 25/17 Kontorer i Torggata 1
SST 26/17 NEET-helg i Norge

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes med tillagte saker. Ble allikevel tatt opp at
sakspapirene kom noe sent.

SST 13/17

Referatsaker

a) Referater
1. Sentralstyremøte 27. juli 2017, Rødde
2. Landsmøtereferat
Vedtak: Sentralstyrereferatet godkjennes. Landsmøtereferatet tatt til orientering.
b) Siden sist
Styret tar en runde på hva de har gjort siden sist møte.
Karianne:

Ingenting å melde.

Christina:

Har deltatt på Splæshcamp, hvor det ble vervet og flere interesserte. Også
interesse for å starte opp lokallag der. Har vært en del på kontoret og har vært
aktiv i Sjøstrand.
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Kaja:

Har vært i dialog med lokallagene hun har på lokallagsoppfølgingen. Vært
aktiv i Sjøstrand.

Anja:

Har snakket med ledelsen på Bømlo Folkehøgskule, og der kan det være
aktuelt med foredrag.

Inga:

Vært i dialog med Sondre om skolestarten. Hatt kontakt med Sunnmøre. Har
blitt invitert på møte med DNT.

Sondre:

Er nå ferdig som aktivitetsskaper, har brukt mye tid på stand og arrangering av
aktivitet. Jobbet med skolestartkampanje. Lokallagsskolering på Østlandet.

John-Erik:

Vært med på aktivitet i Bergen-Sotra. Vært på Kirkevik.

Petter:

Leder i ØAU, skal være møte 24. august. Kontakt med IOGT.

Vedtak: Tatt til orientering.
c) Nytt fra andre organisasjoner
De som representerer Juvente i andre organisasjoner orienterer hvis det er noe å melde fra
disse.
DNT:

Skal ha styremøte 18. august.

IOGT:

Ikke noe møte enda. Har oppstart på to nye ansatte nå, og vil også få en ny
ansatt i oktober.

JUBA:

Fått innkalling til styremøte neste helg (25.08-27.08). Fått innkalling til
landsmøte 15.-17. september. Daglig leder er tilbake. Skal utlyse ny stilling.

FORUT:

Ikke noe møte enda. Har vært jordskred i Sierra Leone, og det er satt inn
nødhjelp. Har også vært flom og jordskred i Nepal. Noe som også krevde
handling.

Vedtak: Tatt til orientering.
d) Leders rapport
Leder orienterer om hva han har gjort siden forrige møte.
Vedtak: Tatt til orientering.
e) Daglig leders rapport
Daglig leder orienterer.
Se egen rapport.
Vedtak: Tatt til orientering.
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f) Rapport fra prosjektene
Prosjektlederne orienterer om prosjektene.
Innspill på at verving har skjedd gjennom instagram (bedreuten). BedreUten bliir lagt merke
til.
Burde være trekning på de som verver til skjenkekontrollen. Mener det er formidlet litt rart i
rapporten. Forslag om en premie for en kontrollansvarlig og en for kontrollør. Krav om at man
må ha et visst antall kontrolleringer (f.eks. 5) for å være med i trekning om store premier.
Lage et opplegg for å motivere flere til å bli med på skjenkekontollen. Synligere info for alle
om hva skjenkekontollen innebærer.
Ble også tatt opp at det burde kartlegge rundt hva som kreves ved kjøring og hva som skal
dekkes.
Forslag om å sjekke ut om det er mulig med samarbeid med MA ungdom.
Nevnt at det kom sen annosering på Xlusive. Bekymring rundt hvor mye tid man har på
planlegging.
Vedtak: Tatt til orientering med innspill. Øyvind tar innspillene med til administrasjonen.

SST 14/17

Medlemstall- og organisasjonsrapport, verving

Ble snakket om hvordan vi skal verve 700 medlemmer for 2017, og det kom frem flere
forslag for å øke medlemsmassen:
Bør ha en fakturautsending til i år, og en ringerunde i september. Viktig å invitere til konkrete
aktiviteter slik at man føler at man får noe ut av å betale kontigenten. Burde kunne hente inn
flere medlemmer på dette, men redder nok ikke medlemskravet.
Ikke vært i kontakt med JUBA om mulig fellesarrangementer.
Grilling med Grenland: Kom 6 medlemmer, og 4 nye. Er viktig å invitere bredt.
Styremedlemmer spurte spesifike folk om å komme: «Hei Øyvind. Vil du komme på…..».
Viktig å dele på facebook, men også spør direkte til den enkelte.
Jobbe rundt skolestarten. Sondre har vært i kontakt med lokallag og sendt ut materiell. Laget
vervetips til lokallagene og mal om hvordan man tar kontakt med skolen. Må følges opp
lokalt. Gjerne reise til lokallagene og hjelpe til.
Burde arrangere en sentral vervekampanje i løpet av høsten, med en premie. Varighet: hele
september. Sondre, Karianne og Øyvind tok på seg å lage kampanje.
Trekning på en større premie til en person som har vervet flere nye. Juventebørsen bør
synliggjøres mer. Forslag om spinner som vervepremie. Også forslag om sesongbaserte
premier, f.eks. skjerf på høst/vinter.
Forslag om nytt poengsystem på verving. Flere poeng for dem som verver mange. F.eks.
doble poeng etter at man har vervet tre nye medlemmer. Dette må da kunne formidles på
enn forståelig måte. «Verver du mange får du flere poeng». Et forslag var også å justere ned
krav på ant. poeng for å få premie.
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Aktuelt med instagramannonser?
Må bruke energi på å få lokallagene aktive, og at de kan dra inn nye medlemmer. Fokus på
lokallag som ikke er veldig aktive pr. i dag. Også viktig for å beholde nåværende
medlemmer.
Skjærgårds: Vervepremier ble delt ut der og da. Kan dette også gjøres på sentrale/lokale
samlinger fremfor å måtte vente på å få det i tilsendt i posten? Dette kan være med på å
synliggjøre at verving belønnes. Gjelder da de minste premiene. Kommer til å bli noe mer
jobb med registrere hvem som har brukt poeng der og da.
Burde se på hvordan vi har skolert verving for medlemmer før. Hva fungerer og hva fungerer
ikke? Juventeskolen burde ha en en linje med aktivitet og verving sammen.
Invitere Leon til arrangementer senere for å snakke om verving.
Intervjue medlemmer som er gode på verving til Motiv. Juventebørsen kan også være med i
Motiv.
Vedtak: Tatt til orientering.

SST 15/17

Oppfølging av lokallag

Styret tar en runde på oppfølgingen av lokallagene sine.
Vedtak: Tatt til orientering. Oppfordre lokallagene til å arrangere aktiviteter, gjerne åpne som
kan bidra til verving. Lavterskel aktiviter som når flere målgrupper. Også si at de må komme
på skjenkekontrollen.

SST 16/17

Sommerleir og landsmøte 2018

Fra Petter:
Måten vi har arrangert våre sommerleire på stammer fra når Juvente fortsatt var et
forbund var det enten lokallag, kretser og i noen tilfeller grupper av medlemmer som
kunne søke og få ansvar for å arrangere Juventes sommerleir og landsmøte. De siste
årene har det vært mer og mer sistnevnte, altså gode venner som går sammen om å
arrangere leiren. En god grunn til å gjøre det på denne måten er at man her kan
tenke seg at man «inviterer» Juvente-medlemmene til «sin leir», hvor ting er gjort
etter deres metode, og eventuelt i deres hjemfylke. Finansieringen fikk man gjennom
å søke om støtte/sponsing fra diverse lokallag innenfor IOGT og DNT, og eventuelt
fond/legater og annet.
Etter at fikk innvilget dette, mener jeg at budsjettet måtte sendes inn og godkjennes
av Juvente, i alle fall for å få den såkalte «underskuddsgarantien». Denne garanti
betyr at Juvente ville stå for et eventuelt underskudd, så lenge det ikke var åpenbart
gjort alvorlige feil av noen personlig. Alternativet ville vært at de som arrangerer også
er ansvarlig for det eventuelle underskuddet landsmøtet medfører.
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Modellen fungerer så lenge det er folk til å ønske dette, men jeg har tolket situasjonen
slik at det ikke er så mange som ønsker å arrangere leiren
under disse forholdene. Årets leir var delvis satt sammen av styret.
Sommerleiren er et av de få, faste sentrale arrangementene for våre medlemmer,
sammen med Juventeskolen og Skjenkekontrollen- skoleringen. I tillegg er det også
her Juvente velger å arrangere sitt landsmøte. Det er med andre ord Juventes
interesse at sommerleiren gjennomføres. I mine øyne er det derfor også Juvente selv
som burde stå ansvarlig for hele arrangementet, også økonomisk (så lenge ingen
andre ønsker noe annet).
Jeg foreslår derfor at fra og med 2018 skal sommerleirene til Juvente arrangeres av
sentralleddet. Det kan nedsettes arbeidsgrupper/komiteer som har ansvar både for
planlegging og gjennomføring, men det overordnede ansvaret bør ligge tett. Vi skal
fortsatt søke om midler andre steder, det er det ingenting i veien for.
Mitt forslag er følgende:
1. Juventes sentralledd arrangerer sommerleiren (og landsmøtet) i 2018 (og ev.
fremover).
2. Styremedlem Petter Holstad får ansvar for sommerleiren 2018. Det rapporteres om
planleggingen på hvert styremøte fremover og eventuelt store beslutninger tas her
om nødvendig. Holstad holder tett kontakt med Juventes administrasjon om de
beslutninger som normalt ville tilfalt administrasjonen på et hvilket som helst sentralt
arrangement, herunder søknader og økonomi, påmeldinger og innbetalinger,
beredskap og sikkerhet med mer.
Vedtakene er ikke avhengig av hverandre, dvs. jeg mener nr. 1 selv om styret ikke
skulle ønske meg som nr. 2.

Ingen søknader har kommet inn på arrangering av sommerleir, men har blitt nevnt muntlig fra
flere om at de vil være med på å arrangere leir.
Å lage sommerleir tar tid, og mange vet kanskje ikke hva som må gjøres. Å flytte deler av
økonomien til sentralleddet mener vi at er en god idé.
På en del områder er det lurt å flytte hovedansvaret over til sentralt. Dette er også mange
andre organisasjoner som styret har som ansvar å arrangere. Ikke fornuftig at styret skal
styre alt.
Det praktiske og innhold i leiren må fullføres. Må være hensiktsmessig økonomisk, men dette
bestemmes av styret. Viktigste er at Juvente får hovedansvaret. En fra styret har
koordineringsrolle.
Vedtak: Petter tar på seg ansvar i å sette ned en komité.

Side 5 av 10

Sentralstyremøte 18. – 20. august 2017
Oslo
Referat

SST 17/17

NORDGU

Juventes engasjement for å skape en bedre verden strekker seg langt utover landets
grenser. Dette har vi blant annet utøvd i to paraplyorganisasjoner: NORDGU har vært vår
nordiske paraply for ungdomsorganisasjoner, og ACTIVE har vært det samme, bare for
ungdomsorganisasjoner over hele Europa.
Årsaken til at man har jobbet i slike paraplyorganisasjoner har vært fordi det ligger en stor
kraft bak det å være flere om å oppnå de samme målene, enten det er å nå ut til ungdom i
flere land ved å søke midler til prosjekter, ha felles erfaringsutvekslinger, kurs og seminarer,
eller å diskutere politikk på EU- og FN-nivå ved å ha en medlemsmasse som er langt over
den man kan finne i ett land eller i én organisasjon.
På grunn av svært dårlig økonomisk styring, problemer med personalpolitikk og manglede
interesse hos medlemsorganisasjoene har Active allerede lagt ned og blitt en del av IOGT
INTERNATIONAL, mens NORDGU ønsker nedleggelse, og ønsker å bli en del av NORDISK
GODTEMPLARRÅD (NGR). En nærmere orientering om problemene innenfor disse to
organisanisasjonene gir jeg på møtet vårt. Etter kongressen i november 2016 ble jeg valgt av
Juventes styre til å sitte i interimstyret til NORDGU, og det er altså jeg, sammen med
representanter fra medlemsorganisasjonene i NORDGU som utreder saken og foreslår
nedleggelse.
Nordisk Godtemplarråd består av avholdsorganisasjoner både for barn, voksne og snart nå
ungdommer om vi velger å bli med, og vi utgjør derfor et større fellesskap enn bare oss
ungdomsorganisasjoner hvor halvparten er aktive medlemmer. Vi vil få muligheten til å delta
på kurs og seminarer, erfaringsutvekslinger og andre aktiviteter, men fortsatt i trygge rammer
hos et sekretariat og et styre som er mer stabilt enn det vi kan få til nå. Det er ingenting i
veien for at det fortsatt arrangeres ungdomsaktivitet innenfor NGR sine rammer. Den eneste
forskjellen er at vi må betale en medlemsavgift: 1,20 SEK per medlem (så lenge vi er over
501 medlemmer totalt i organisasjonen). Denne medlemsavgiftenen er en ubetydelig sum for
Juvente.
NGR arrangerer sin kongress hvor de kan velge inn de nye ungdomsorganisasjonene som
medlemmer. På samme sted skal NORDGU ha sin kongress hvor vi vedtar den endelige
nedleggelsen.
Jeg foreslår følgende vedtak. Siden vi ikke kan dekkes av NORDGU (som praktisk talt er
konkurs), må Juventes representanter dekkes av oss selv.
Vedtak: Vedtatt, men hvem som reiser blir ikke valgt nå.
1. Juvente ønsker å bli medlem av Nordisk Godtemplarråd (NGR) og søker med dette
formelt om medlemskap i organisasjonen.
2. Juvente er positiv til å legge ned NORDGUs virksomhet som selvstendig enhet og
stemmer for et slikt forslag fra interimstyret.
3. Juvente sender Petter Holstad (og eventuelt noen andre) som representant på begge
kongressene, som er på Island 1. - 4. februar 2018.
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SST 18/17

Retningslinjer for innkvartering av deltakere

Vi har ulike erfaringer fra arrangementer når det gjelder innkvartering av deltakere.
Sentralstyret bør sette noen retningslinjer som skal gjelde når overnatting bestilles og
gjennomføres.
Tatt opp at det er uforsvarlig at ungdommer ned til 12 år kan bo på hostel hvor det kan skje
farlige hendelser. Må også være mulig å passe på at de ikke reiser ut fra området. Viktig at
ledere har tilgang på rommene. Ta med i beredskapspaln med definert ansvarlig overnatting.
Vedtak: Vedtatt nytt punkt i beredskapsplanen 1.4 Trygt miljø for alle: Nytt punkt:
«Overnatting: Når det gjennomføres aktiviteter med overnatting, skal dette skje på en
forsvarlig måte, med utgangspunkt i deltakernes alder, antall og type arrangement. På
aktiviterer med mindreårige skal overnatting skje i former der ledere har full tilgang og på
steder hvor det er mulighet å ha oversikt og kontroll over deltakerne hele døgnet.» er lagt til i
beredskapsplanen.

SST 19/17

Forretningsorden

Se forslag til forretningsorden.
‘Landstyret’ byttes ut med ‘sentralstyret’ i alle punktene dette forekommer.
§21: Så snart som mulig, og senest en uke etter møtet.
§24: Bør legges til i vedtektene på neste landsmøte. Praktiseres strengt.
Vedtak: Forretningsordenen vedtatt med endringer.

SST 20/17

Redigering av uttalelse

Uttalelsen om atomvåpenforbud ble vedtatt av landsmøtet, men overlot redaksjonelle
endringer til sentralstyret for å få det nye avsnittet til å passe inn. Uttalelsen ligger vedlagt.
Endret utenriksminister til regjeringen. Endringer gjøres for å skape bedre flyt i uttalelsen.
Vedtak: Vedtatt med endringer, se nytt vedlegg på uttalelse: Norge må gå inn for et
internasjonalt forbud mot atomvåpen.

SST 21/17

Internasjonalt arbeid

Juvente har tradisjonelt hatt et stort internasjonalt engasjement, og vi har flere tilknytninger til
andre organisasjoner. Hvordan skal vi jobbe med internasjonalt arbeid på en mest mulig
hensiktsmessig måte – utvalg, kontaktpersoner, eller andre måter?
Vedtak: Petter og Anja tar ansvar for vårt internasjonale samarbeid.
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SST 22/17

Arbeidsplan

Vi går gjennom arbeidsplanen som ble vedtatt på landsmøtet og ser hva som kan/bør/må
gjøres.
Sak om politisk kampanje blir tatt opp på neste møte.
Vedtak: Renskrevet arbeidsplan gis ut til administrasjonen.

SST 23/17

Arbeidsgrupper

Landsmøtet vedtok at det skal settes ned to arbeidsgrupper, om medlemsløftet og
kjønnsdelte rom.
Arbeidsgruppe, medlemsløfte: Jobbe med hva slags funksjon medlemsløftet har og skal ha.
Om det blir forslag til nytt/endring av medlemsløfte, blir dette tatt opp som sak på neste
landsmøte. Karianne og Øyvind tar på seg dette, sammen med 2-3 andre utenfor styret med
ulik alder.
Arbeidsgruppe, kjønnsdelte rom: Christina og Kaja tar på seg dette, og inkluderer også her
2-3 andre utenfor styret med ulik alder.
Målene med arbeidsgruppene blir tatt opp på neste møte.
Vedtak: Øyvind sørger for utlysning om gruppene, innen en uke, med frist for å søke et par
uker etter at det kommer ut.

SST 24/17

Evaluering av aktivitetsskaperne

I sommer hadde Juvente to ansatte som aktivitetsskapere. Sondre forteller om deres
opplevelser og hvordan de tenker at det fungerte.
Sondre sier at det ble brukt mye tid på å stå på stand for Juvente, og mener at dette burde
heller flere skolerte medlemmer gjøre. Dumt å bruke så mye tid på stand da målet var å
skape mer aktivitet.
Har også vært på ulike arrangementer. Aktivitetsskaperne har vervet ca. 100 nye betalende
medlemmer. Fikk nye medlemmer på de fleste aktivitetene. Har brukt noe tid med
lokallagene og lokallagsaktiviteter.
Snakket om det var mulig å få til en deltidsstilling som aktivitetsskaper for Juvente. ØAU
sjekker ut muligheter og det tas opp for administrasjonen.
Kom også forslag om å lage en liste over frivillige ressurspersoner i nærområdene for
lokallag, slik at de kan få hjelp til å arrangere aktiviteter.
Stillingsbeskrivelse: Målet er å hjelpe og bistå lokallag med å lage aktivitet. Se på muligheter
for aktivitet på steder hvor det er potensiale for å starte et lokallag. Fleksibel. Førerkort kan
være praktisk. Utadvendt. Gode samarbeidsevner, men også være selvstendig. Klare å ta i
et tak. Være tålmodig.
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Vedtak: ØAU sjekker om det er midler for å holde på ordningen ut året, kommer sak på epost.

SST 25/17

Kontorer i Torggata 1

Se vedlagte forslag til ny husleiekontrakt.
Kort oppsummert: Moderat økning i husleie, men samtidig oppgradering av standard bl.a.
nye gulv. Så litt bedre lokaler til omtrent samme pris. Fortsatt en del usikkerheter. Husleie er
halvparten av kostnadene, resten er uklart, f.eks. IT-avtale.
IOGT har avklart at de ønsker å ha kontorer i Torggata 1 videre, Juba har gjort det samme,
men åpner for ny vurdering hvis det skulle bli vesentlig dyrere enn forventet.
Ser på det som en fordel å være sammen med de andre organisasjonene i bygget.
Vedtak: Styret ønsker å beholde kontorene i Torggata 1. Daglig leder, i samarbeid med
styreleder, forhandler videre og undertegner avtale med Actis. Dersom endelig sum blir
vesentlig dyrere enn forventet, tas saken opp til ny behandling i sentralstyret.

SST 26/17

NEET-helg i Norge

Vi har fått en forespørsel fra UNF om å være med på å arrangere en helg i forbindelse med
prosjektet NEET (young people NOT in employment, education and training) som Active har
gjennomført. Se epost fra Marie (vedlagt).
Juvente har ikke vært del av NEET, så styret bør også ta en vurdering på om vi ønsker å
være med på dette.
Vi mangler også ganske mye informasjon om prosjektet. Juvente var heller ikke med på
dette, og det blir da rart at vi skal arrangere en kampanje for noe vi ikke deltok på. Har
allerede mye som skjer denne høsten også.
Vedtak: Takker for henvendelse, men må dessverre takke nei da dette kommer litt sent og vi
allerede har en full høst. Petter sender beskjed.

SST 27/17

Eventuelt

Andre saker som ble diskutert:
Hvordan overnattingen for styremedlemmer er i dag. Blir ingen endring.
Har gått igjennom hva som skal med i Motiv og fordelt oppgaver. Oppgavene skal være gjort
til fristen 13. september.
Snakket om Desucon som er 21. oktober. Har blitt invitert til å ha stand. Dette går samtidig
som neste styremøte, men kommer til å spørre noen medlemmer om å stå på standen. Inga
tar kontakt med aktuelle. Bør være med en «erfaren hovedperson». Bør også være minimum
3 på standen. Vedtatt å booke stand.
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Ble snakket om førstehjelp. Mulig kurs i førstehjelp på Juventeskolen. Ble også snakket om
førstehjelpskunnskaper hos lokallagsstyrene. Vanskelig å ha skolering i dette da styrene ofte
skiftes ut.
Neste møte: Gjennomgang på medlemsundersøkelsen.
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