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Sak 1
1.1

Åpning
Åpningstale ved leder Maria Elizabet Aspen
Leder i Juvente, Maria Elizabet Aspen åpnet møtet.

1.2

Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkallingen godkjennes.

1.3

Godkjenning av saksliste
Se landsstyrets forslag til saksliste.
Vedtak:
Sakslisten godkjennes.

Sak 2
2.1

Konstituering
Opprop
Se vedlegg.

2.2

Valg av møteledere
Andreas Marienborg, Eirik Tryland Haugdal, Ida Braaten, Sveinung Knutsen
Nøding og Amanda Rose Magnum innstilles som møteledere.
Vedtak: Landsstyrets innstilling vedtas.

2.3

Valg av referenter
Petter Holstad, Mari Ellinor Longva Haram og Karianne Sveistrup innstilles
som referenter.
Vedtak: Landsstyrets innstilling vedtas.

2.4

Valg av protokollunderskrivere
Ola Johannes Ødegaard og Benjamin Selstø innstilles som
protokollunderskrivere.
Vedtak: Landsstyrets innstilling vedtas.

2.5

Valg av tellekorps
Åvar Christiansen, Sigrid Haugen Greve, Selma Stokholm og Marc Oliver
Melvik innstilles som tellekorps.
Vedtak: Landsstyrets innstilling vedtas.

Juventes 15. ordinære landsmøte
Follo folkehøyskole, 7. 8. august 2016
Referat

2.6

Godkjenning av forretningsorden
Vedtak: Landsstyrets innstilling vedtas.

2.7

Valg av fullmaktskomité
Thomas d’Maar Wessel og Arya Kvinge Rogne innstilles som fullmaktskomité.
Vedtak: Landsstyrets innstilling vedtas.

2.8

Valg av redaksjonskomiteer for politisk program og uttalelser
Redaksjonskomité for politisk program:
•
•
•
•

Øyvind Kind Robertsen
Christina Babington
Ronja Bull
Sondre Emil Sandal

Redaksjonskomité for uttalelser:
•
•
•
•

Thomas d’Maar Wessel
Sarah Jul-Rasmussen
Sander Stenberg
Kristine Berg Evensen

Vedtak: Landsstyrets innstilling vedtas.

2.9

Valg av reisefordelingskomité
Oda Siggerud og Robert Hernes innstilles som reisefordelingskomité.
Vedtak: Landsstyrets innstilling vedtas.

2.10 Valg av gjestekomité
Maria Elizabet Aspen innstilles som gjestekomité.
Vedtak: Landsstyrets innstilling vedtas.

2.11 Valg av istandsettelseskomité
Henriette Fjeldheim og Rahaf Halabi innstilles som istandsettelseskomité.
Vedtak: Landsstyrets innstilling vedtas mot 1 stemme.

2.12 Godkjenning av representanter
Fullmaktskomiteen kom med følgende innstilling til landsmøtet: «Alle
delegatene godkjennes».
Vedtak: Fullmaktskomiteens innstilling vedtas.
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Sak 3
3.1

Årsmelding
Årsmelding for Juvente 2015
Ble lagt frem av Stig Johan Berggren.
Vedtak:
Årsmelding for Juvente 2015 godkjennes.

3.2

Kontrollkomiteens innstilling
Ble lagt frem av Ida Braaten.
Vedtak:
Kontrollkomiteens innstilling tas til etterretning.

3.3

Årsmelding for Hjelpefondet
Vedtak:
Årsmelding for Hjelpefondet godkjennes.

Sak 4
4.1

Regnskap og revisjonsberetning
Regnskap for Juvente 2015
Ble lagt frem av Oda Siggerud og Kjetil Vesteraas.
Vedtak:
Regnskap for 2015 godkjennes enstemmig.

4.2

Revisjonsberetning
Ble lagt frem av Oda Siggerud.
Vedtak:
Revisjonsberetningen tas til etterretning.

4.3

Regnskap for Hjelpefondet 2015
Ble lagt frem av Oda Siggerud og Kjetil Vesteraas.
Vedtak:
Regnskap for Hjelpefondet 2015 godkjennes enstemmig.
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4.4

Revisjonsberetning for Hjelpefondet
Ble lagt frem av Oda Siggerud.
Vedtak:
Revisjonsberetningen tas til etterretning.

Sak 5

Uttalelser fra landsmøtet
Ingen uttalelser ble sendt inn på forhånd. Samtlige uttalelser ble lagt frem
under landsmøtet.

Sak 5.1

Oljefondet ut av alkoholindustrien
Forslagsstiller: Redaksjonskomiteen for uttalelser
Forslag:
Til Finansdepartementet
Cirka 1 prosent av Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) er nå investert i
alkoholindustrien. Juventes landsmøte mener at dette motarbeider FNs
bærekraftmål (delmål 3.5) og WHO sin alkoholstrategi. Alkoholindustrien ledes
av interesser basert på salg, fremfor helse og skadeforebygging ved misbruk
av alkohol, og er etter vår mening derfor ikke en industri som opererer i tråd
med etiske standarder Norges viktigste fond kan være bekjent med.
Ved at Oljefondet investerer i alkoholindustrien, bidrar Norge til å øke
helseskader i fattige utviklingsland der alkoholindustrien har stor makt. I tillegg
mener Juventes landsmøte at signaleffekten som Norge sender ut til
omverden, motstrider de solidariske verdiene som har preget norsk politikk.
Juventes landsmøte mener at Oljefondet må trekke seg ut av alkoholindustrien
på samme måte som det trakk seg ut av tobakksindustrien i 2008, for å jobbe
mot å nå FNs bærekraftmål og WHO sin alkoholstrategi. Fondet er anerkjent
som en ansvarlig aktør i den internasjonale investeringsverdenen og har stor
påvirkningskraft. Å trekke seg ut av alkoholindustrien vil være viktig for å
ivareta fondets integritet. Vi mener dessuten at en uttrekking kan anses som
en solidarisk handling overfor u-land som utsettes for alkoholindustriens
kyniske framferd, samt styrke kampen mot alkoholindustriens overgrep mot
menneskeverdet.
Endringsforslag 1:
Endre «Til Finansdepartementet» til «Til Etikkrådet for Statens pensjonsfond
utland»
Endringsforslag 2:
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Endre i avsnitt 1, linje 4: «ledes av interessert basert på salg, fremfor helse og
skadeforebygging ved misbruk av alkohol, og er etter vår mening» til «ledes av
salgsinteresser og tjener på misbruk av alkohol, og har mindre interesse av
helse og skadeforebygging. Dette er etter vår mening ...».
Vedtak: Endringsforslagene ble vedtatt. Uttalelsen i sin helhet ble vedtatt med
endringsforslagene.
Vedlegg: Uttalelsen finnes ferdig redigert som vedlegg 2.
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Sak 5.2

Uttalelse om flykninger i Europa
Forslagsstiller: Redaksjonskomiteen for uttalelser
Forslag:
Til alle land i Europa
På bakgrunn av fremveksten av konflikter i mange regioner i verden, har
mennesker blitt tvunget til å forlate sine hjem på søken etter trygge
omgivelser. En stor del av de som reiser er unge mennesker og barn, som ofte
reiser uten tilsyn fra voksenpersoner. Derfor mener vi at det er viktig å uttrykke
vår bekymring for situasjonen som migranter og flyktninger opplever. Juventes
landsmøte er meget opptatt av at diskusjonen om migranter og asylsøkere
ikke skal bli redusert til statistikk og tall. Det er viktig å huske at det er snakk
om mennesker og at deres rettigheter må respekteres. Derfor oppfordrer vi
alle land til å respektere og implementere menneskerettighetskonvensjonen.
Juventes landsmøte fordømmer på det sterkeste bruk av dagens
flyktningsituasjon som en politisk forhandlingsarena, samt som en årsak for å
begrense bevegelsesfriheten mellom land i EU. Vi ønsker også å påpeke den
sviktende funksjonaliteten i Schengen– og Dublin-avtalene angående
prosedyrer for å søke asyl og ber om bedre løsninger fra politiske aktører.
Juventes landsmøte mener at land og regjeringer bør arbeide sammen med
FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) for å sikre trygg passasje mellom
land. Vi tror også at et sterkt samarbeid mellom institusjoner, regjeringer og
sivilsamfunn er nødvendig for å gi et trygt og inkluderende miljø for migranter
og asylsøkere.
Det finnes lokale frivillige organisasjoner og som arbeider for å gi sosial
inkludering og myndiggjøring til migranter og asylsøkere. Juventes landsmøte
støtter deres innsats og oppfordrer andre til å gjøre det samme.
Vedtak: Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.
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Sak 5.3

Rusforebygging i skolen
Forslagsstiller: Redaksjonskomiteen for uttalelser
Forslag:
Til Kunnskapsdepartementet
Det er bred enighet om at rusforebygging er viktig, derfor burde den starte
tidlig. Frivillige organisasjoner har lenge hatt en sentral rolle i det
forebyggende arbeidet i skolen, men har i senere tid blitt nektet tilgang til
skolen som forebyggingsarena. Dette mener Juventes landsmøte er en dårlig
vurdering.
Vi mener at det er viktig å informere elever om konsekvensene og virkningene
ved bruk av rusmidler. Frivillige organisasjoner sitter på unik kunnskap og
kompetanse etter flere tiårs forebyggende arbeid i skolen og på andre
arenaer. Denne kunnskapen bør også komme fremtidens generasjoner til
gode.
Det er viktig at det rusforebyggende arbeidet kommer i gang tidlig i skoleløpet.
På denne måten kan elever få et grunnlag for å ta gode valg for seg selv og
være forberedt på hva slags valg en kan komme til å stå ovenfor.
Juventes landsmøte oppfordrer til at frivillige organisasjoner på nytt skal få
tilgang til skolen som forebyggingsarena. Dette vil være en styrke både faglig
og pedagogisk, ettersom organisasjonene har spesialisert seg på temaet og
kan benytte instruktører elevene kjenner seg igjen i og har tiltro til.
Vedtak: Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.
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Sak 5.4

På tide med legitimasjonsplikt
Forslagsstiller: Redaksjonskomiteen for uttalelser
Til Stortinget og regjeringen
Juvente har siden 2007 gjennomført en kampanje kalt «Skjenkekontrollen»
hvor organisasjonen har sendt sine mindreårige medlemmer inn i butikker for
å forsøke å kjøpe alkohol.
Til tross for at man i løpet av disse ni årene har sett en liten nedgang i antallet
butikker som solgte til våre mindreårige kontrollører er tallet fortsatt oppe på
om lag 30 prosent. Juventes landsmøte mener at dette er alt for høyt, og at
det er tydelig at man må gjøre nye tiltak. Vi mener at legitimasjonsplikt for alle
vil kunne spille en viktig rolle for å redusere antallet butikker som selger
alkohol til mindreårige.
I dag heter det at man skal be alle man tror er under 25 om legitimasjon. Dette
legger opp til stor grad av skjønnsmessig vurdering. Gjennom flere kampanjer
har både Vinmonopolet og Handelens Ølsalgsråd vist at det kan være
vanskelig å vurdere personers alder. I tillegg viser våre kontroller at det ikke
ofte nok blir bedt om legitimasjon. Ved å innføre en legitimasjonsplikt fjerner
man denne skjønnsmessigheten som ligger til grunn i dag. På denne måten vil
det være vanskeligere å gjøre feil, og dette vil dermed kunne redusere salg av
alkohol til mindreårige betraktelig.
Juventes landsmøte krever derfor at det nå innføres en legitimasjonsplikt for
alle.
Endringsforslag: Tillegg til siste setning: «… på alle aldersbestemte varer.»
Vedtak: Uttalelsen og endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.
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Sak 5.5

Alkoholsalg på konserter og festivaler
Forslagsstiller: Redaksjonskomiteen for uttalelser
Forslag:
Til alle landets kommuner
Årets festivalsommer går mot slutten. På mange festivaler og konserter står
alkohol sentralt. Juventes landsmøte mener det bør bli mer fokus på musikken
og mindre fokus på alkoholen. Alkoholservering bidrar i mange
sammenhenger til å ekskludere grupper, enten fordi de ikke kan delta på
grunn av aldersbegrensninger eller fordi de ikke ønsker å omgå berusede
mennesker.
Mange drar på konserter for å nyte musikken, men det er ikke alltid like gøy
hvis du har noen som er tydelig påvirket ved siden av deg. Hvis en reduserer
alkoholsalg ved konserter og festivaler blir det lettere for både ungdom og
voksne å hygge seg med musikken uten å være redd for uønsket
oppmerksomhet fra berusede personer. Det vil også være mer
oppmerksomhet på bandet eller artisten som opptrer hvis færre er berusede.
En måte å redusere alkoholsalg på er å bli strengere på å innvilge
ambulerende skjenkebevillinger. Samtidig anerkjenner vi at strengere
bevillingspolitikk vil ha betydning for konsertarrangørers økonomiske situasjon,
men dette bør og kan løses med andre virkemidler enn alkoholservering.
Juventes landsmøte oppfordrer kommunene i Norge til å redusere
alkoholsalget på konserter og festivaler.
Vedtak: Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.
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Sak 5.6 En human narkotikapolitikk
Forslagsstiller: Ikke navngitt, fra salen
Til de politiske partiene
En god narkotikapolitikk baserer seg på kunnskap og solidaritet med de som
opplever utfordringer knyttet til dette. En narkotikapolitikk som fører til at
færrest mulig prøver eller bruker narkotika er også den mest humane
narkotikapolitikken. Det er få som prøver narkotika i Norge, og enda færre som
bruker narkotika fast. Dette er noe Juventes landsmøte ønsker å holde fast på.
Det er likevel viktig at vi er bevisste på at mange har store utfordringer med
egen eller andres narkotikabruk, og disse må tilbys god oppfølging og hjelp.
Som et ledd i denne tilnærmingen bør alternative straffereaksjoner, som for
eksempel narkotikaprogram med domstolskontroll eller opphold på
rehabiliteringsinstitusjoner, være hovedregelen. Dette er særs viktig når det
gjelder unge førstegangsovertredere.
Juventes landsmøte ønsker å holde bruken av narkotiske stoffer så lav som
mulig, og mener derfor at ingen narkotiske stoffer bør legaliseres eller
avkriminaliseres. Et forbud vil bidra til at færre prøver eller bruker narkotika, og
at man kan idømme behandling ved overtredelse. Forskning, utvikling og bruk
av narkotiske stoffer i medisinsk sammenheng må alltid forholde seg til
etablerte regler for dette. Ingen stoffer bør i denne sammenhengen
underlegges spesielle regler fordi de også kan brukes som rusmidler, og bør
heller ikke løsrives fra et generelt folkehelseperspektiv i den politiske debatten.
Juventes landsmøte mener derfor at et fortsatt forbud med oppfølging og hjelp
til dem som trenger det er den mest humane narkotikapolitikken.
Endringsforslag: Endre tredje avsnitt, andre linje fra «Et forbud vil bidra» til
«Forbudet bidrar».
Vedtak: Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt inn i uttalelsen. Uttalelsen
ble vedtatt mot 2 blanke stemmer.

Sak 5.7 Uttalelse om bruk av Hjelpefondets overskudd
Forslagsstiller: Ikke navngitt, fra salen
Landsmøtet i Juvente ber ØAU om å utrede bruk av Hjelpefondets overskudd
for 2016 og 2017 for aktivitet i lokallagene og verveformål.
Vedtak: Forslagsstiller trakk uttalelsen. Intensjonen ble overført til et
landsmøteforslag i stedet for.
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Sak 6
6.1

Landsmøteforslag
Vedtektsendring: Kretser
Vedtak: Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme med ikrafttredelse fra og med 1.
januar 2017. Alle punkter der kretser nevnes blir fjernet eller endret i tråd med
dette. Dette fører til at kretser ikke har stemmerett på framtidige landsmøter.
Hver endring i øvrige paragrafer ble vedtatt individuelt. Voteringsorden er
gjengitt i teksten under:
Vedtaket vil gi disse følgene i vedtektene:
1. § 6, pkt 4 d: strykes. Nummerering i den aktuelle paragrafen justeres i tråd
med dette. Vedtatt mot 3 stemmer og 2 blanke.
2. § 6, pkt 5: «og kretser» strykes fra punktet. Enstemmig vedtatt.
3. § 6, pkt 8: «og kretsene» strykes fra punktet. Vedtatt mot 1 stemme.
4. § 6, pkt 11: «eller kretsene» og «og kretsene» strykes fra punktet.
Enstemmig vedtatt.
5. § 7, pkt 2e: «kretsene og» strykes fra punktet. Forslaget falt med 15
stemmer for, 7 stemmer mot og 1 blanke.
6. § 10, pkt 1: «kretsledd» endres til «kretser» i punktet. Enstemmig vedtatt.
7. § 10, pkt 4: Endres fra «Dersom et lag legges ned skal kretsen forvalte
lagets eiendeler for en periode på fem år, med mindre laget gjenoppstartes
i løpet av perioden. Dersom kretsen er inaktiv, eller etter vedtak i
kretsstyret, ikke ønsker forvaltningsansvaret, forvaltes eiendelene av
sentralleddet i perioden. Hvis laget ikke er gjenoppstartet innen fristen,
overdras eiendelene til sentralleddet.» til «Dersom et lag eller en krets
legges ned skal sentralleddet forvalte eiendelene i fem år. Hvis laget eller
kretsen ikke er gjenoppstartet innen fristen, overdras eiendelene til
sentralleddet.». Forslaget ble vedtatt mot 2 stemmer og 1 blanke.
8. § 10, pkt 5: strykes. Nummerering i den aktuelle paragrafen justeres i tråd
med dette. Enstemmig vedtatt.
9. § 10, pkt 6: «den aktuelle kretsen» endres til «det geografiske området».
Enstemmig vedtatt.
10. § 11, pkt 1: «kretsårsmøtet,» strykes. Forslaget ble vedtatt mot 7 stemmer.

6.2

Vedtektsendring: Organisasjoner tilknyttet Juvente
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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6.3

Vedtektsendring: Like rettigheter
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

6.4

Vedtektsendring: Lokallagenes hensikt
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

6.5

Vedtektsendring: Årsmøtepapirer fra lokallagene
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

6.6

Vedtektsendring: Årsrapport fra lokallagene
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

6.7

Vedtektsendring: Ekstraordinære årsmøter i lokallag
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

6.8

Vedtektsendring: Nedleggelse av lag
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

6.9

Vedtektsendring: Deling eller sammenslåing av lag
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

6.10 Vedtektsendring: Kretsenes hensikt
Forslaget ble trukket av forslagsstiller. Ingen ønsket å opprettholde forslaget.

6.11 Vedtektsendring: Demokratiske rettigheter i krets
Forslaget ble trukket av forslagsstiller. Ingen ønsket å opprettholde forslaget.

6.12 Vedtektsendring: Årsmøtepapirer fra kretsene
Forslaget ble trukket av forslagsstiller. Ingen ønsket å opprettholde forslaget.

6.13 Vedtektsendring: Årsrapport fra kretsene
Forslaget ble trukket av forslagsstiller. Ingen ønsket å opprettholde forslaget.
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6.14 Vedtektsendring: Ekstraordinære årsmøter i krets
Forslaget ble trukket av forslagsstiller. Ingen ønsket å opprettholde forslaget.

6.15 Vedtektsendring: Valg av nestleder
Vedtak: Forsaget ble enstemmig vedtatt.

6.16 Vedtektsendring: Lokallags og kretsers stemmerett
Forslaget ble trukket av forslagsstiller, og et nytt forslag ble lagt frem på møtet.
Forslag: Endring i § 6 pkt. 5 fra: «Kun lokallag og kretser som har rapportert
forskriftsmessig i landsmøteåret har stemmerett på landsmøtet.» til «Kun
lokallag som har sendt inn årsrapport i landsmøteåret har stemmerett på
landsmøtet.»
Vedtak: Det nye forslaget ble enstemmig vedtatt.

6.17 Vedtektsendring: Landsmøtets beslutningsdyktighet
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

6.18 Vedtektsendring: ØAUs formål
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

6.19 Vedtektsendring: ØAUs oppgaver
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

6.20 Vedtektsendring: Møtehyppighet i ØAU
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

6.21 Vedtektsendring: Plassering av midler ved oppløsning
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

6.22 Vedtektsendringer i Hjelpefondets statuetter: Plassering av
midler ved oppløsning
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
I tillegg ble § 2 åpnet under landsmøtet for å foreta en endring i paragrafen.
Landsmøtet åpnet saken for debatt. Forslaget er:
«Endre ‘2.500.00’ til ‘2 500 00’».
Vedtak: Endringsforslaget ble vedtatt.
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6.23 Landsmøteforslag: Utbedring av nettsidene
Vedtak: Forslaget til landsstyret ble enstemmig vedtatt.

6.24 Landsmøteforslag: Oppfølging av lokallag
Vedtak: Forslaget til landsstyret ble enstemmig vedtatt.

6.25 Landsmøteforslag: Bruk av hjelpefondets overskudd
Forslagsstiller: Maria Elizabet Aspen
Denne saken kom inn på landsmøtet som en følge av behandlingen av en
annen sak. Salen stemte for å åpne sak 6 igjen for å kunne behandle denne
saken.
Forslag: «Landsmøtet i Juvente ber OAØ om å utrede bruk av Hjelpefondets
forventede finansinntekter for 2016 og 2017 for aktivitet i lokallagene og
verveformål.
Landsmøtet ber også at det påtroppende landsstyret i samråd med ØAU om å
utrede ytterligere bruk av Hjelpefondets forventede overskudd i 2016 og
2017.»
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 7
7.1

Politisk program
Politisk program for Juvente 2016-2018
Etter et gruppearbeid i salen ble det levert endringsforslag som ble behandlet
av redaksjonskomiteen for denne saken.
Vedtak: Politisk program for Juvente 2016-2018 med endringsforslag vedtas.
Vedlegg: Redaksjonskomiteens innstilling finnes som vedlegg x og endelig
utgave av politisk program finnes som vedlegg x.

Sak 8
8.1

Kontingent
Medlemskontingent for Juvente 2017
Vedtak: Kontingenten ble uforandret.
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Sak 9
9.1

Budsjett
Budsjett for 2017
Vedtak: Budsjettet ble vedtatt av landsmøtet.

Sak 10

Valg

10.1 Landsstyret
Valgkomiteens innstilling lå til grunn. Følgende hendelser skjedde i salen:
•
•
•
•

Karianne Sveistrup stilte mot Stig Johan Berggren.
Stig Johan Berggren trakk sitt kandidatur.
Stig Johan Berggren stilte mot Sandra Talgø.
Votering mellom Sandra Talgø og Stig Johan Berggren. Berggren ble
valgt.

Vedtak: Det var totalt 17 stemmedyktige i salen.
Verv

År Kandidat

Leder

2

Øyvind Kind Robertsen

1

Thomas d’Maar Wessel

Ikke på valg

1

Cathrine Michelle Hansen
Lindgård

Ikke på valg

2

Petter Holstad

Styremedlem
1
Styremedlem
2
Styremedlem
3

Stig Johan Berggren

Styremedlem
4

2

Styremedlem
5

1

Mari Ellinor Longva Haram

Styremedlem
6

1

Anniken Nalum Sølyst

1. vara

1

Marie Jahren Fludal

2. vara

1

Sandra Talgø
Stig Johan Berggren

3. vara

1

Christina Babington

Nestleder

1

Thomas d’Maar Wessel

Karianne Sveistrup

Votering
17 stemmer for
0 blanke
stemmer

17 stemmer for
0 blanke
stemmer
Trukket
16 stemmer for
1 blank stemme
17 stemmer for
0 stemmer mot
15 stemmer for
2 blanke
stemmer
15 stemmer for
2 blanke
stemmer
3 stemmer for
14 stemmer for
16 stemme for
1 blank stemme
17 stemmer for
0 blanke
stemmer
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10.2 Kontrollkomité
Etter at Karianne Sveistrup ble valgt inn i landsstyret, ble posten åpen igjen.
Valgkomiteen kom med en ny innstilling på at Henriette Fjeldheim som tar
over for Karianne Sveistrup.
Vedtak: Den nye innstillingen ble valgt med akklamasjon.

10.3 Økonomi- og administrasjonsutvalget (ØAU)
Etter at forslaget ble fremmet i sakspapirene, ble det gjort endringer fra
valgkomiteen på landsmøtet. Det kom ingen innvendinger mot endringene og
det sees sådan på som valgkomiteens opprinnelige forslag. Endringen var at
1. vara ble endret til Live Solhaug og 2. vara ble endret til Sondre Emil Sandal.
Vedtak: Den nye innstillingen ble vedtatt.

10.4 Valgkomité
Etter at forslaget ble fremmet i sakspapirene, ble det gjort endringer fra
valgkomiteen på landsmøtet. Det kom ingen innvendinger mot endringene og
det sees sådan på som valgkomiteens opprinnelige forslag. Endringene var:
•
•
•
•

Benjamin Selstø blir flyttet fra vara til medlem.
Ronja Bull blir flyttet fra medlem til vara.
Et nytt varamedlem: Tor-Andre Hansen ble lagt til som 2. vara.
Et nytt varamedlem: Kristine Berg Evensen blir lagt til som 3. vara.

Vedtak: Den nye innstillingen ble vedtatt.

10.5 Revisor
Forslag: «Kay Vidar Thomassen fra FGH Revisjon AS ble velges til revisor».
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 11

Avslutning
Landsmøtet ble avsluttet med nyvalgt leder Øyvind Kind Robertsen.
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Oversikt over vedlegg

Signaturer
Vennligst signer med navn, sted og dato.

Petter Holstad, referent

Karianne Sveistrup, referent

Mari Ellinor Longva Haram, referent

Ola Johannes Ødegaard,
protokollunderskriver

Benjamin Selstø, protokollunderskriver

