Referat
Sentralstyremøte 1. – 3. desember 2017
Torggata 1, Oslo

Tid og sted:

1. – 3. desember 2017, Torggata 1, 5. etasje.

Oppmøtte:

Øyvind Kind Robertsen, Karianne Fremo Sveistrup, Petter
Holstad, Christina Babington, John-Erik Forland Mo, Kaja Mæsel
Wadkin (1. vara), Kjetil Vesteraas (daglig leder)

Forfall:

Alle saker: Sondre Emil Sandal, Inga Gudrun Pareliussen
Austnes, Anja Therese Skavåsen
I lørdagens saker: Christina Babington

Gjester

Gjertrud Fludal (aktivitetssekretær)

Saker:

SST 40–51/17

SST 40/17

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling ble sendt ut 11. november, én dag forsinket etter
forretningsordenen. Saksliste ble sendt ut 24. november.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

SST 41/17

Referatsaker
a) Referater
1. Sentralstyremøte 21. – 22. oktober, Oslo

Vedtak:

Sentralstyrereferatet godkjennes.
b) Siden sist
Styret tar en runde på hva de har gjort siden sist møte.
Karianne: FORUT, ringerunder, Freia, Bedre Uten, JUBA-møte, Motiv-skriving
John-Erik: Toppskolering, KOLON-lederskolering.
Christina: Kolon-skolering, Freia med Juvente Christiania, smakstesting for
BedreUten, ringerunder, vært med Sjøstrand Juvente, Motiv-skriving
Kaja: Kontakt med lokallagene, inkludert møter med disse, Motiv-skriving.
Petter: Kolon-skoleringen ganger 2, ringerunder, skrevet saker til Motiv, møte i
IOGT, møte med Per Janssen om Foten camping.

Vedtak:

Tas 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.
FORUT: Har vært et styremøte 20. oktober med behandling om Vårsol på
Gjøkvik, åpnet julebutikken på Gjøvik på CC, seminar med 50-årsmarkering
av tilstedeværelse på Sri Lanka. Skal inn i forhandlinger om ny rammeavtale
med NORAD. Dagens generalsekretær går av med pensjon i 2018, og
prosess med å finne hans etterfølger er startet.
JUBA: Har noe av de samme problemene som Juvente med medlemstall, var
på skolemessen som ikke var en så stor suksess for noen av utstillerne, vil
melde seg inn i VNGOC, vil være mer aktiv i narkotikadebatten hvor de vil
støtte opp rundt andre aktører i debatten, ny aktivitetskonsulent kommer i
januar.
DNT: Vår representant var ikke til stede. De har et par nye ansatte.
IOGT: Det er satt i gang en prosess for å bytte navn på IOGT internasjonal.
Har sendt forebyggingsprogramsøknad til Hdir, skal delta på NGR-seminaret.
Actis: Mina Gerhardsen har slutta som generalsekretær, og nå er Pernille
Huseby fungerende i den stillingen. 14. desember er det et heldagsseminar
om ungdom og alkohol.
Norges Fredsråd: Medlemsmøtet for et par uker siden ble avlyst. Juvente er
tilsluttet og skal delta med noen representanter på fakkeltoget for årets vinner
av Nobels Fredspris.
Vedtak:

Tas til orientering.
d) Leders rapport
Leder orienterer om hva han har gjort siden forrige møte.

Vedtak:

Tas til orientering.
e) Daglig gleders rapport
Daglig leder orienterer.

Vedtak:

Tas til orientering.
f) Rapport fra prosjektene
Prosjektlederne orienterer om prosjektene, se egen rapport.
Kolon-skoleringen (John-Erik): Noe av det i permen ble ikke tatt opp godt nok
under skoleringen, Kolon-opplegget kan utløse en reaksjon hos deltakerne,
fordi de kan ha dårlige opplevelser med alkohol i hjemmet.

Vedtak:

Tas til orientering.
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SST 42/17

Medlemstall- og organisasjonsrapport, oppfølging av verving
Aktivitetssekretær Gjertrud Fludal gikk gjennom medlemstalls- og
organisasjonsrapporten på møtet.
Verveideer:
•
•
•
•

•
•

Verve slektninger.
Skrive noe på Juvente-gruppa om situasjonen (Karianne, i morgen!)
Sende ut SMS til ikke-betalende medlemmer om premietrekning (i
løpet av neste uke, Øyvind)
Oslo Juvente har hatt suksess med Tusenfryd-turene, vi kan med hjelp
av Aktivitetsfondet tilby et årskort på Tusenfryd til alle som melder seg
inn i Juvente. Dette må være i samarbeid med Tusenfryd og
Aktivitetsfondet
#Ventlitt-kampanjen lanseres medio desember.
Kampanje: doble vervepoeng ut året (i greia til Karianne).

Vedtak:

Rapporten tas til orientering og verveideene skal være gjennomført senest før
neste år.

SST 43/17

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

Vedtak:

Tas til orientering. Til neste møte skal følgende være i fokus i kontakten med
lokallagene: Medlemstall, Frifondmidler.

SST 44/17

Møteplan 2018
Det må legges en plan for møtene kommende halvår.

Vedtak:

Det legges opp til styremøter følgende datoer:
-

19. – 21. januar 2018, Oslo
16. – 18. mars 2018, Oslo
18. – 21. mai 2018, Sjøstrand (Kristiansand)

Øyvind sjekker tilgjengelighet for Sjøstrand.
Karianne og Christina hjelper til å lage et lokallagsmøte i mars.

SST 45/17

Tilslutning til Vienna NGO Committee on Narcotic Drugs
Forrige sentralstyremøte bestemte at vi på dette møtet skal ta stilling til
tilslutning til Vienna NGO Committee on Narcotic Drugs (VNGOC) etter å ha
fått framlagt mer informasjon om hva tilslutning vil innebære.
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Hva tilslutning vil innebære kommer an på hvilke ambisjoner vi selv har (ifølge
Dag Endal):
•
•
•

Hvis vi «bare» vil være med som ekstra tyngde på kjøttvekta, vil
eneste forpliktelse være å betale den årlige medlemsavgiften og gi
fullmakt til noen av oss som reiser på møtene.
Hvis vi vil bruke det til skolering og bevisstgjøring av nøkkelpersoner
hos dere, går det an å delta på møtene f.eks. via nettet. Men også
delta i Wien, om dere vil, men et koster litt å reise og bo.
Hvis vil vil aktivt påvirke, vil det koste tid og penger å delta på møtene,
sette seg inn i saker, forberede innspill osv.

Juvente har de siste årene vært representert på ungdomsforumet i Wien, så
på sett og vis har vi allerede deltatt på relevante aktiviteter. Medlemsavgiften
er basert på organisasjonens totale økonomi, og utgjør:
A: under €10,000: no fee, but mandatory completion of the
Membership Commitment Form
B: between €10,000 and €50,000: €60 fee
C: between €50,000 and €150,000: €90 fee
D: over €150,000: €120 fee
Medlemsavgiften er altså uansett hvor vi måtte havne ikke veldig høy – de
eventuelle store kostnadene vil påløpe dersom vi aktivt velger å involvere oss.
Det bør i tillegg påpekes at det allerede foreligger et vedtak om tilslutning fra
landsstyret i 2015 (LS 08/15), men som av en eller annen grunn ikke har blitt
gjennomført. Det vil si at et eventuelt vedtak her enten vil bekrefte dette
vedtaket fra 2015 eller omgjøre det.
Vedtak:

Juvente slutter seg til Vienna NGO Committee on Narcotic Drugs. Øyvind har
ansvar for at innmelding blir gjennomført. Vedtatt med 1 blank stemme.

SST 46/17

Losje Vårsol og FORUT
Se vedlegg.
Losje Vårsol på Gjøvik har tilbudt FORUT å ta over huset de eier på Gjøvik.
FORUT ønsker at en eventuell overtagelse også skal godkjennes av
eierorganisasjonene og ønsker vår tilbakemelding rundt hva som skjer med
huset dersom FORUT oppløses, da det i avtalen fra IOGTs side er ønsket at
huset går tilbake til dem. Se vedlegg for detaljer.
Til orientering har Jubas sentralstyre vedtatt følgende vedtak i samme sak:
”Hvis Forut finner det hensiktsmessig å ta over huset, har vi ingen
innvendinger mot overtagelsen.”

Vedtak:

Styret finner det problematisk at et hus gitt som en gave som krever
betydelige investeringer skal tilbakeføres til giver ved avvikling eller flytting. Vi
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har ingen bemerkninger mot FORUTs overtakelse av huset og vi ønsker at
huset skal fordeles iht. FORUTs vedtekter ved eventuell avvikling.

SST 47/17

Skru på lyden
Skru på lyden er en ny kampanje fra LNU om fred. Den tar utgangspunkt i
resolusjon 2250 fra FNs sikkerhetsråd, om ungdom, fred og sikkerhet. Den
skal sørge for at ungdom blir hørt i spørsmål om fred og sikkerhet. Alle land i
verden har forpliktet seg til å gjennomføre resolusjonen, men ingen land har
begynt. Medlemsorganisasjonene i LNU kan vedta en uttalelse om saken,
samt slutte seg til nettverket. Les mer om kampanjen på skrupålyden.no.

Vedtak:

Juvente vedtar å slutte seg til kampanjen mot 1 stemme. Vi vedtar også
resolusjonen som ligger ute på LNUs nettsider enstemmig.

SST 48/17

Motiv #01.18

Vedtak:

Vi velger temaet: krig og fred med deadline 15. januar 2018.

SST 49/17

Arbeidsgruppe – forventninger til ledere og deltakere
Vi bør sette ned en arbeidsgruppe som jobber med å utarbeide rutiner og
retningslinjer for ledere og deltakere på kurs og samlinger, og som setter noen
tydelige forventninger. Sentralstyret bør opprette en arbeidsgruppe som består
av Kjetil og f.eks. to fra styret.

Vedtak:

Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av Karianne og Christina. Kjetil er
gruppens sekretær. Arbeidsgruppa får frist til neste sentralstyremøte for å
legge fram en sak for styret.

P-SST 50/17 P-sak
Denne saken er en P-sak, og er derfor ført i et eget, internt referat.

SST 51/17

Eventuelt
a) Nedleggelse av Juvente Fram
Juvente Fram har allerede lagt seg ned, men de har et organisasjonsnummer i
Brønnøysundsregisteret.

Vedtak:

Juventes sentralstryre bekrefter at dette laget med alle sine eiendeler er
avviklet – og alle eiendeler skal tilbakeføres til Juvente i henhold til våre
vedtekter. All virksomhet og enheter tilknyttet lagsdriften avvikles også.
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b) Oppdatering fra arbeidsgruppene
Medlemsløftet: Gruppen har ikke kommet i gang, men skal skjerpe seg til
neste møte.
Kjønnsdelte rom: Daniel André Selstø, Tor Andre Hansen og Hannah
Ødegaard skal sitte i gruppen for kjønnsdelte rom.
Vedtak:

Tas til orientering.
c) Juventebørsen 2018
Vi må skaffe nye børspremier for 2018, klar til Motiv.

Vedtak:

Christina og Karianne lager et forslag for oversikten som de sender på e-post
til styret.
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