Referat
Sentralstyremøte 21. – 22. oktober 2017
Frivillighetshuset, Oslo

Til stede:

Øyvind Kind Robertsen, Karianne Fremo Sveistrup (ikke SST 30,
32, 33, 34/17), Petter Holstad (ikke SST 28, 29, 31, 35, 36, 37,
38, 39/17), Christina Babington, Inga Gudrun Pareliussen
Austnes, Sondre Emil Sandal, Kaja Mæsel Wadkin (1. vara), Anja
Therese Skavåsen (3. vara), Kjetil Vesteraas (daglig leder),
Gjertrud Fludal (aktivitetssekretær)

Forfall:

John-Erik Forland Mo, Helene Eriksen

Saker behandlet:

SST 28–39/17

SST 28/17

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling ble sendt ut 30. september, saksliste 13. oktober. Dette er i tråd
med forretningsorden. Etter utsending av sakslisten har det blitt lagt til to
saker, om revidering av budsjett (SST 37/17) og konstituering (SST 38/17).

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes med de tilkomne sakene.

SST 29/17

Referatsaker
a) Referater
1. Sentralstyremøte 18. – 20. august, Oslo

Vedtak:

Sentralstyrereferatet godkjennes.
b) Siden sist
Styret tar en runde på hva de har gjort siden sist møte.
Karianne: Årsmøtet til Trondheim 29. september - 1. oktober, spilt inn (for få)
vervekampanjevideoer, snakka med P4 om Ungdatatallene fra Trøndelag,
markering for momskompensasjon, ringerunde, Kolonskolering i Oslo, hilst på
Jubas landsmøte,
Anja: jobbet med nytt lokallag i Bergen for studenter
Kaja: Skjenkekontrollskolering i Oslo, aktivitetar i Sjøstrand, bl.a.
skjenkekontrollhelg (20+ deltakerar)
Sondre: nasjonal skjenkekontrollskolering, startet Juvente Tønsberg
Christina: politisk toppskolering (litt), Kolonskolering i Oslo, årsmøte med
Christiania og Oslo
Inga: Sunnmøre har hatt skjenkekontrollsamling og planlagt halloweensamling.

Vedtak:

Tatt til orientering.
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c) Nytt fra andre organisasjoner
De som representerer Juvente i andre organisasjoner orienterer hvis det er
noe å melde fra disse.
Juba: landsmøte, har hatt kulturverksted med arbeidsvisning, planlegger
vintertreff
IOGT:
Forut: hatt styremøte, ikke noe spesielt å melde. Jobber med felles søknad fra
Forut, Juvente og Blå Kors om infostøtte til ny kampanje.
DNT Edru Livsstil: lite nytt
Nordgu: Fått tilbud om at heile styret kan reise til Island på møte neste år. Tas
stilling til senere.
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.

Vedtak:

Tatt til orientering.
f) Rapport fra prosjektene
Prosjektlederne orienterer om prosjektene, se egen rapport.

Vedtak:

Tatt til orientering. Prosjektlederne bes om å tydeliggjøre kostnader ved kurs
eller understreke at de er gratis.

SST 30/17

Medlemstall- og organisasjonsrapport, oppfølging av verving
Gjertrud deltok på møtet og orienterte om rapporten.

Vedtak:
1. Rapporten tas til orientering.
2. Følgende «promomateriell» undersøkes: Kortstokk, nødlader, ørepropper,
popsocket, pysj.
3. Kontingentpurring skal sendes ut innen 10. november
4. Petter undersøker personer til verver/aktivitetsskaper
5. Det produseres videoer til YouTube og/eller Instagram med korte, enkle
innføringer i temaer knyttet til aktivitet og verving.
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6. På Kolon-skoleringa lages det et par filmer der medlemmer gir «tre gode
grunner» til å være medlem, verve, etc.
7. Det lages en «slideshowfilm».

SST 31/17

Oppfølging av lokallag
Styret tar en runde på oppfølgingen av lokallagene sine.

Vedtak:

Tatt til orientering. Til neste møte skal følgende være i fokus i kontakten med
lokallagene: aktivitet og verving, bruke Frifond.

SST 32/17

Sommerleir og landsmøte – status
Forrige sentralstyremøte fattet vedtak om at Juvente sentralt skal ta ansvaret
for å gjennomføre sommerleir og landsmøte 2018, med Petter som
koordinator. Statusoppdatering på hvor vi står nå.
Funnet stad: Strandheim leirsted, utanfor Oslo, same stad som Elle Melle i
2011, spredte bygninger. 3. -10. august i håp om at folk kan kome etter
familieferie etc.

Vedtak:

Tatt til orientering.

SST 33/17

Juventeskolen 2018
Det er på tide å fastsette dato samt legge føringer for innholdet på
Juventeskolen neste år. Administrasjonen har foreslått fredag 16. til mandag
19. februar som dato, da dette passer med Oslos vinterferie. Det har også
tidligere blitt ønsket å ha førstehjelpskurs som en del av et felles opplegg, men
vi bør også diskutere formen på Juventeskolen, for eksempel om vi fortsatt
ønsker linjer eller om vi kun ønsker fellesøkter.

Vedtak:
1. Juventeskolen blir 16. – 19. februar 2018. Administrasjonen gis i oppdrag
å booke sted.
2. Øyvind booker noen som kan holde et førstehjelpskurs i fellesøkt enten
lørdag eller søndag.
3. Juventeskolen legges opp etter en modell der dei fleste øktene er felles
mens enkelte bolker tilbyr undervisning i ulike tema.
4. Alle har ansvar for å snakke med og oppfordre folk til å komme på
Juventeskolen.
5. Undersøke om hjelpeledarar frå JUBA er interessert i å delta
6. Øyvind lager eit arrangement på facebook.
7. Styret ber administrasjonen om å utrede moglegheita for å gjere
arrangementet kostnadsfritt.
8. Temaet skal vere aktivitetar og lokallag. Roller i styret, arrangere aktivitet,
etc. kan vere moglege aktivitetar her.
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SST 34/17

Motiv #03.17
Styret satte opp plan for neste Motiv.

Vedtak:

Det gis ut et nytt Motiv med sikte på å ha det ute innen midten av desember.
Tema aktivitet, deadline 15. november. Se for øvrig sideplan.

SST 35/17

Gjennomgang av medlemsundersøkelsen
I vår gjennomførte Juvente en medlemsundersøkelse. Resultatene ligger
vedlagt. Styret går gjennom dem og drøfter om det er noe som kan eller bør
gjøres på grunnlag av disse.

Vedtak:
1. Medlemsundersøkelsen tas til orientering.
2. Lokallagene gis jevnlige (f.eks. månedlige) oppdateringer på medlemstall
og medlemsinformasjon.
3. Det undersøkes om det kan bestilles drops med Juventeprofil.

SST 36/17

Arbeidsgrupper
Forrige styremøte ble det vedtatt å opprette to arbeidsgrupper, en for
medlemsløftet og en for kjønnsdelte rom, og utlyse plasser til disse.
Responsen har vært liten: Til gruppa for kjønnsdelte rom har det ikke kommet
inn noen interesserte, mens for medlemsløftet har det kommet to.
Styret må utarbeide mandater for arbeidsgruppene, det vil si klargjøre hvilke
”spørsmål” de skal besvare, hva som skal være resultatet av arbeidet (f.eks.
en sak på landsmøtet) og hvilken tidsramme, omfang o.l. det skal ha.

Vedtak:
1. Arbeidsgruppe for medlemsløftet består av Karianne Fremo Sveistrup,
Øyvind Kind Robertsen, Kim Andre By Stølan og Marie Jahren Fludal.
2. Det har ikke kommet noen interessenter til arbeidsgruppe for kjønnsdelte
rom. Christina og Kaja får ansvar for å headhunte medlemmer til gruppa
og starte arbeidet. Spør Maria, Daniel, Tor-Andre, Hannah om dei er
Interesserte i å vere med i arbeidsgruppa for kjønnsdelte rom.
3. Mandat for arbeidsgruppe for medlemsløftet:
• Gjennomføre en medlemsundersøkelse, mer spesifikk om
medlemsløftet.
• Innhente erfaringer fra organisasjoner som har gjort tilsvarende
endringer.
• Vurdere om det er nødvendig eller hensiktsmessig å foreta endringer i
dagens medlemsløfte, og dersom det er det komme med et forslag til
landsmøtet 2018.
4. Mandat for arbeidsgruppe for kjønnsdelte rom:
• Innhente erfaringer fra andre organisasjoner.
• Gjennomføre en medlemsundersøkelse for å kartlegge holdninger til
kjønnsdelte rom i organisasjonen.
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• Vurdere alternative modeller for inndeling av soverom og presentere
aktuelle modeller for sentralstyret innen landsmøtet 2018.

SST 37/17

Revidering av budsjett
ØAU har oversendt styret revidert budsjett. Fra Kjetil: Her er revidert budsjett
for 2017. Det som har skjedd er at noen av tallene er oppdatert ifht. regnskap,
men i all hovedsak har jeg lagt til prosjekttilskudd som har kommet i løpet av
året (Xlusive fra LNU, #ventlitt fra Extrastiftelsen, Kjendisskolen fra SAFF).
Dette gir til sammen en solid økning i omsetning, men påvirker den interne
organisasjonsøkonomien i begrenset grad, fordi det er prosjektmidler som er
øremerket ekstern aktivitet og utvikling.
Budsjettet gir likevel en riktigere fremstilling av Juventes plan for økonomien i
2017, men jeg ser med bekymring på aktivitetsnivået. Flere av prosjektene
styrer mot større overskudd, fordi vi ikke lykkes med å holde et aktivitetsnivå
som tilsvarer søknaden. Hvis vi ikke klarer å gjøre noe med det, vil vi for andre
år på rad gå med et solid overskudd i prosjektporteføljen, og det er meget
uheldig signal å sende til tilskuddsyterne (særlig Hdir) når vi endelig har sikret
om solid og stabil prosjektinntekt.

Vedtak:

Budsjettet vedtas.

SST 38/17

Konstituering
Som følge av at Helene har valgt å trekke seg fra sentralstyret, må vi foreta
noen endringer i styrets konstituering.

Vedtak:
1. Anja flyttes opp til 2. varamedlem
2. Anja velges til ny vara som Juventes representant i IOGTs sentralstyre
3. Øyvind følger opp Helene mtp. grunnlag for utmelding

SST 39/17

Eventuelt
a) Vienna NGO Committee on Drugs

Vedtak:

Øyvind undersøker kva medlemskap vil innebere, skal presentere ved neste
styremøte.
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