Referat, sentralstyremøte 6. – 8. April 2018
Tid og sted:

6. – 8. april 2018, Torggata 1

Innkalte:

Øyvind Kind Robertsen, Karianne Fremo Sveistrup, Petter Holstad,
Christina Babington, Inga Gudrun Pareliussen Austnes, Sondre
Emil Sandal, John-Erik Forland Mo, Kaja Mæsel Wadkin (1. vara),
Anja Therese Skavåsen (2. vara)
Lokallagsrepresentanter

Forfall:
Saker:

SST 18/18

SST 18–36/18

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling ble sendt ut 1. mars. Første versjon av sakslisten ble sendt ut
28. mars.

Vedtak:

Godkjent, sak om retningslinjer for Frifond ble lagt til.

SST 19/18

Referatsaker
a) Referater
1. Sentralstyremøte 19. – 21. januar 2018, Oslo

Vedtak:

Referatet godkjent.
b) Siden sist
Styret tar en runde på hva de har gjort siden sist møte.
Karianne: Vært på Kolon-skolering. Planlegging av foredrag til Juventeskolen.
Gjennomføring av JS. Kolon i Moss. Var med på vintertereff med Juba.
Sondre: Radiointervju. Enestående familier. Juventeskolen. Skjenkekontrollentur.
John-Erik: Juventeskolen, Kolon, kurs om psykososial helse i
organisasjonslivet (LNU), Enestående familier, lokallagsaktivetet (kreativ
kafétur, curling og skøyter).
Christina: Vintertreff Juba, Juventeskolen og planlegging, Kolon, årsmøte
Sjøstrand.
Kaja: Årsmøte Sjøstrand, valgt inn i hyttestyre, lokallagsaktivitet med
Sjøstrand. Juventeskolen.
Anja: Møte på Island.
Petter: Juventeskolen, møte med sommerleirkomite, ØAU (forsøk på møte),
møte på Island.
Inga: Lokallagsaktivitet. Styremøte hos DNT – Edru Livsstil, Juventeskolen.

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.
NGR/NORDGU: Nordgu ble lagt ned på Island i februar. Samtidig ble mange
av medlemmene medlem i NGR; herunder Juvente og Juba. Øyvind er valgt
inn som styremedlem i kraft av å være leder i medlemsorganisasjon.
DNT – Edru Livsstil: 26. mars, møte. Vil ha samarbeid med Juvente ang.
Arendalsuka.
IOGT: Driver med prosjekter. Ny politisk rådgiver. Enestående familier er
sikret med midler.
Juba: Gjennomført vintertereff med masse unger. Neste helg: fellessamling
med Juvente og Juba. Ikke fått protokoll fra sist møte. Meldt inn i NGR. Skal
revidere vedtekter.
Forut: 2 stillinger som er utlyst (prosjektkoordinator og generalsekretær).
Jobber med ny søknad til Norad.
Actis: Har kongress om to uker, Juvente stiller med tre representanter fra
styret (Øyvind, Anja, Petter).
Vedtak:

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

Vedtak:

Tatt til orientering.
e) Daglig leders rapport
Daglig leder orienterte.

Vedtak:

Tatt til orientering. Daglig leder bes følge opp situasjonen på
eiendommen «Grimseid».
f) Rapport fra prosjektene
Prosjektlederne orienterer om prosjektene, se egen rapport.

Vedtak:

Tas til orientering. Styret understreker at Edruss også må rapportere til
styret.

SST 20/18

Medlemstall- og organisasjonsrapport
Aktivitetssekretær Gjertrud har sendt inn en medlemstalls- og
organisasjonsrapport.

Vedtak:

Rapporten tas til orientering. Det sendes ut nye kontingentkrav medio
mai.
Vi velger følgende nye lokallagsfaddere for to nye lag:
- Juvente Askøy: Inga.
- Juvente Vollen: Karianne.
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SST 21/18

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:
- Minne på at landsmøtet kommer, finne delegater som kan stille.

SST 22/18

Landsmøteforberedelser
Dette er nest siste møte før landsmøtet. Det betyr at på neste
sentralstyremøte skal vi innstille på alle saker til landsmøtet. Dette krever
særlige forberedelser:
•

politisk program

•

ev. vedtektsendringer og landsmøteforslag

•

uttalelser

Vurdere å sette et tak på antall delegater et lokallag kan ha på landsmøtet.
Vedtak: Petter ser på revisjon av vedtektene. Karianne og Øyvind
fortsetter med politisk program. Sondre ser på uttalelser om
Skjenkekontrollen, og Øyvind ser om det er andre ting som bør dekkes.

SST 23/18

Motiv #02.18
Administrasjonen har allerede begynt å tenke på neste utgave av Motiv, og
det forberedes saker om Iselin og Kims tur til Ghana, Øyvinds tur til Sri Lanka
og kanskje en sak fra Stopp Hatprat. Foreslått tema er solidaritet.

Vedtak:

Styret opprettholder tradisjonen ved å lage bladet. Øyvind lager
en sideplan og sender ut. Deadline blir 25. april. Vi legger ut også en
melding på Facebook om at alle kan sende inn bidrag til neste Motiv.

SST 24/18

Aktivitetskampanje for lokallagene
Tidligere år har vi gjennomført Sprint. Det har fungert godt noen år, mens det
andre år ikke har resultert i den helt store responsen lokalt. Derfor bør vi se
om det finnes andre måter lokallagene kan engasjeres på, og som kanskje
også gir flere aktiviteter spredt utover landet.
Sprint:
- Noen som er veldig engasjert, og andre ikke.
- Oslo: Planlegger mer enn man klarer å gjennomføre.
- Får poeng for små aktiviteter.
- Står masse aktiviteter i aktivitetsoversikten.
- Når noen ligger i toppen, mister andre lag motivasjonen. Vanskelig å ta igjen.
Visst antall poeng hvor alle får premier - «Juventebørsen for lag». Alle lag
premieres for aktivitet.
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Hva slags premier motiverer lokallag til å ha aktivitet? Innspill fra lokallagene.
Sende ut en henvendelse.
Projektor som premie. Høyttalere. Spillpakke (alias bl.a). Hettegenser/tskjorter med lagsnavn. Laget som vinner «donerer» til Forut.
Forslag til navn på kampanjen: «Stigespillet».
Vedtak:

Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av Christina, Kaja og
Karianne som tar på seg å utvikle en aktivitetskampanje.

SST 25/18

Nytt profileringsmateriell
Nye t-skjorter har vært et tema lenge, og ettersom det begynner å bli tomt for
flere størrelser av de mest populære t-skjortene i Juventebutikken, tar styret
sammen med lokallagene og ser på hva man ønsker av t-skjorter.
- Etterspørsel på gamle print («Kan ikke alle bare drikke brus og være venner,
liksom», «Klemfare» etc.).
- Bare logo.
- Hettegenser/tskjorte - Trykk med lagnavn, og «leder»/«styremedlem», ev.
strykemerker.
- Prestisje å sitte i styre, og få t-skjorter med tittel.
- PK-hettegenser.
- Sjekke muligheter for strykemerker.
- Mulighet for å sende inn forslag til trykk (tegning/konsept) på t-skjorter konkurranse - annonserer neste uke, og ta med i motiv.
- Farger: grå, nøytrale farger som passer til alle. Noe som man kan bruke ute,
uten at det blir «for mye».
- Ønske om størrelseskart, men vanskelig da det brukes flere leverandører.
- Produkter som ønskes: skjerf, hettegenser/hettejakke, pysjbukser, lue, caps
(«Make Juvente great again»), spinner, sekk/skulderveske, handlenett med
bare logo, pins, mobildeksel, drikkeflaske, flaskeåpner, bag, powerbank.

Vedtak:

Administrasjonen følger opp en forslagskonkurranse for nytt
profileringsmateriell. De tar også med seg innspillene fra møtet.

SST 26/18

Juventes skoleringer
Det kom ikke noe saksfremlegg i denne saken. Sondre og John-Erik innledet
på møtet:
Vi ønsker å lage en skolering for viderekommende medlemmer. Vi har fått
mange medlemmer i det siste, samt fått flere lokallag og vi har mange lokale
ressurspersoner, som vi må følge opp på en god måte.
Følgende innhold er interessant:
- Opplæring i psykisk helse.
- Hvordan lage større arrangementer.
Man kan bruke interne krefter i Juvente til å holde kursene, alternativt hente
inn eksterne kursholdere, for eksempel fra LNU.
Det kom også frem et forslag å lage et register over alle medlemmer som er
skolert.
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Innspill som kom under møtet var at dette allerede i dag eksisterer i noen grad
på Juventeskolen, samt den lokallagsskoleringen som dette møtet
representerer. Et annet innspill var at det kanskje finnes liten interesse for
denne typen skoleringer i dag.
Vedtak:

Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av Sondre, John-Erik og
Anja som skal utvikle et nytt konsept innenfor viderekommende
skolering, som kan sendes over til det nyvalgte styret.

SST 27/18

Årsmelding og årsberetning 2017
Årsmeldingen har blitt sendt ut på e-post.
Endrer følgende punkter:

Vedtak:

•

Det ble ikke gjennomført doble vervepoeng i mars.

•

Skjenkekontrollen: «Nye kontroller har blitt gjennomført i hele 2017».
Retter også opp følgefeil i prosjektdelen.

•

Rette opp feil bruk av tusenskilletegn på alle tall.

•

50-årsjubileum Sri Lanka

•

Årsberetningen ble lagt frem på møtet.

Årsmelding for 2017 vedtas. Administrasjonen får fullmakt til å gjøre
redaksjonelle endringer.
Årsberetningen vedtas av styret. Signert på møtet.

SST 28/18

Sommerleir – oppdatering
Oppdatering fra arbeidet med å planlegge sommerleiren.
Bestemt tid (3.-10. august) og sted (Strandheim leirsted, Nærnestangen - 1
time utenfor Oslo). Jobber med å få tak i underholdning. Søke om penger. Pris
1800 kr å delta, som er likt prisnivå som tidligere. Undersøke om annen pris
ved bare deltakelse på landsmøtet.
Strandheim 2018. Påmeldingsfrist kommer på senere tidspunkt. All
informasjon ligger på juvente.no.

Vedtak:

Tatt til orientering.

SST 29/18

Godkjenning av vedtekter for Foten camping og utnevnelse av
styre
Daglig leder har sammen med Per Janssen utarbeidet et forslag til vedtekter
for Foten camping. Dersom vedtektene vedtas slik de står i forslaget, er det
sentralstyret som skal utnevne et styre for to år.
Nye punkter i vedtekter § 2, styre:
- Juventes sentralstyre kan ved særskilt grunn foreta nytt valg av
styremedlemmer innen styreperioden.
- Administrasjonen nominerer styremedlemmer til Foten camping. Godkjennes
av styret.

Vedtak:

1. Vedtektene for Foten camping vedtas.
2. Som styre for Foten camping velges for to år:
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Per Janssen (leder)
Bjørn Thomas Bjelland
Morten Scott Janssen

SST 30/18

Representasjon
Ting vi må/bør være representert på fremover:

Vedtak:

SST 31/18

•

FORUT har årsmøte i Oslo 26. april kl. 17. Vi kan og bør møte med
fem representanter.

•

IOGT Internationals verdenskongress, Sigtuna (Sverige),
6. – 11. august 2018.Bør sende 1-2. Krasjer med landsmøtet. Tidligere
styremedlemmer til dette. Noen som kjenner til det internasjonale
samarbeidet. Spør Marie Fludal?

•

IOGTs inspirasjonskonferanse i Bergen 1. – 3. juni. Morti og Benjamin
er interessert.

•

Inga reiser på DNT – Edru Livsstils strategikonferanse.

Se over.

Politiske krav i Skjenkekontrollen-rapporten
Resultatene fra Skjenkekontrollen 2017 nærmer seg å bli klar for lansering,
planlagt i månedsskiftet april/mai. I den anledning skal det også fremmes
noen politiske krav. Forslag:
Hovedkrav: Legitimasjonsplikt for alle
Ti år med kontroller og påfølgende lovnader om bedring både fra
butikker og kommuner tyder på at et system basert på skjønn ikke er
forenelig med god alderskontroll. Den for alle parter enkleste løsningen
vil være å innføre legitimasjonsplikt for alle, på alle aldersbestemte
varer. Da forsvinner alle elementer av skjønn i salgssituasjoner, og alle
parter er klar over hva kjøp av alkohol innebærer.
Andre krav:
Flere og bedre kontroller
I dag skal hver bevilling kontrolleres minst en gang i året, og
kommunen skal gjennomføre minst tre ganger så mange kontroller
som antall salgs- og skjenkesteder i kommunen. For å sikre at flere av
lovbruddene som skjer kan avdekkes, bør hver bevilling kontrolleres
minst tre ganger årlig. Samlet anbefaler vi at det gjennomføres fem
ganger så mange kontroller som det er salgs- og skjenkesteder.
For å avdekke salg til mindreårige og andre brudd på alkoholloven må
rutinene for gjennomføring bedres. Kvaliteten på kontrollene kan heves
gjennom å sikre:
• at kontrollene utføres av kontrollører personalet i
butikken/skjenkestedet ikke kjenner til
• at kontrollene gjennomføres på de tidspunktene det er størst
sannsynlighet for at lovbrudd skjer, f.eks. etter skoletid torsdager og
fredager i butikker nær skoler.
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• at det brukes god tid på observasjon under kontrollene, både utenfor
og inne i butikkene
• at kontrollørene er grundig opplært i rutiner for kontroll og
rapportskriving
Flytte ansvar for kontroller fra kommune til fylke
I dag er det et kommunalt ansvar å gjennomføre kontroller av salgs- og
skjenkebevillinger. I mange kommuner fører dette til at avstanden
mellom kontrollør og den som kontrolleres kan bli for liten, noe som
kan bøtes på med å flytte ansvaret for å gjennomføre kontroller fra
kommunalt nivå til fylkes-/regionsnivå.
Prikkbelastningssystemet må evalueres
Prikkbelastningssystemet som ble innført fra 2016 må evalueres for å
sikre at det fungerer tilfredsstillende. Evalueringen må vise om
systemet har hatt den effekten det var ment å ha og om en eventuell
endring i antall inndratte bevillinger skyldes prikkbelastningssystemet.
Viser evalueringen at det har blitt «vanskeligere» å miste bevillingen,
må sanksjonsnivået endres. De mest alvorlige bruddene på
lovgivningen bør medføre umiddelbar inndragning.
Fremprovosert salg til mindreårige
Det bør gjennomføres et forsøksprosjekt med fremprovosert salg av
alkohol til mindreårige i de kommunale kontrollene. Målet er å
undersøke om det avdekkes flere lovbrudd enn kontrollene har gjort
tidligere. Dersom man ser at framprovosert salg til mindreårige har
betydning for antall saker som avdekkes, bør dette inngå som en fast
del av kommunenes kontrollrutiner.
Vedtak:

Listen med krav vedta. Administrasjonen/leder har fullmakt til å
formulere kravene på egnet måte til formålene de brukes i.

SST 32/18

Godkjenning av regnskap 2017
Kjetil gjennomgår dokumenter.

Vedtak:

Regnskap for 2017 godkjennes. Signeres på møtet.

SST 33/18: Revidert budsjett for 2018
Administrasjonen har kommet med forslag til et revidert budsjett, med
utgangspunkt i tilsagnsbrevene vi har tatt så langt. Det er også korrigert mot
regnskap for 2017. Det er i dette tilfellet budsjettert med et resultat på 0 kr.
Budsjettet er fordelt på ulike avdelinger basert på tilskuddsordninger. Det er i
tillegg satt av penger til å følge opp det internasjonale Skjenkekontrollenprosjektet. I tillegg er det økt kostnader til verveaksjon til 250 000 kr fra
Hjelpefondet, etter innspill fra ØAU.
Vedtak fra ØAU: Revidert budsjett godkjennes.
Vedtak:

Revidert budsjett godkjennes.
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SST 34/18

Retningslinjer – hva skal vi gjøre når vi får vite om medlemmer
som drikker?
Sak fra Kaja og Christina:
Den siste tiden har vi fått høre fra flere av medlemmene at de vet om
medlemmer som drikker eller ruser deg og de oppfatter det som at
sentralstyret ikke tar dette problemet på alvor.
Det er også flere av medlemmene at de selv innrømmer at de drikker, og at de
ikke ønsker å trekke seg ut pga. det gode miljøet i organisasjonen. Den
største utfordringen er medlemmer som er i verv/ deltar på sentrale
arrangementer som dermed ikke setter et godt nok forbilde for
organisasjonen. Vi er en avholdsorganisasjon, medlemmene våre har selv
godkjent å ikke drikke alkohol mens de er medlemmer.
Vi er per dags dato ikke vært strenge nok på dette selv om vi har vedtekter på
temaet. Vi foreslår at vi også burde ha en strategiplan på hvordan man skal
håndtere slike situasjoner fremover.
Strategiplaner bør være så generell at hvem som helst i sst videre kan bruke
denne som en mal på hvordan gå frem med slike medlemmer, da dette
antageligvis ikke er en problemstilling som vil forsvinne.
Sette på plass noen retningslinjer. Se på hvordan vi gjør det i dag. Bistå
lokallag. Hvordan ta opp dette med den det gjelder? Styrebehandling bør
være siste mulighet.

Vedtak:

Christina, Kaja og Sondre + en fra administrasjonen ser på dette til neste
møte.

SST 35/18

Nye retningslinjer for Frifond
Det ble lagt frem et forslag til nye retningslinjer for Frifond på møtet. Det ble
gjort noen endringer i dokumentet:
- § 2: Legges til «Det betales ut innen en uke etter vedtak.»
- § 11: Endre «styreleder@juvente.no» til «sentralstyrets leder» og at det
heller henvises til juvente.no/kontakt.

Vedtak:

Retningslinjene med endringer vedtas. Administrasjonen bes sjekke hva
som defineres med «lokale områder».

SST 36/18

Eventuelt
- Tilbakemeldinger på Juventeskolen: Det kom et ønske om å gjeninnføre
linjefordelingen. Det kan godt være færre, mer generelle linjer. Lokallagene
oppfordres til å sende inn forslag til hva de ønsker av nye linjer neste år.
- Øyvind skal innen en uke legge ut alle landsmøteprotokollene på nettsidene.
Vervedrodling
- Nå 700 møter før landsmøtet/sommerleir. Ved dette møtet har vi 511
medlemmer.

Side 8 av 9

Referat, sentralstyremøte 6. – 8. April 2018
- Hva kan juvente gjøre?
- Invitere til å stå på stand.
- Vise hva organisasjonen er til privatskoler(internater).
- Gå på skoler og snakke: Veiledning av SST. Hvordan komme inn på skolen?
- Dra på «psykisk helse- uke».
- Starte i egen klasse/på egen skole.
- Bruke stand i storefri, og ha både snacks og et foredrag.
- Stand på torget.
- Mer opplæring i hvordan man bør verve.
- Greie børspremier.
- Hjelpe med hvordan man booker sted. Hvordan gjøre ting?
«Guide» ut fra om man er på skole/festival. Sondre har noe.
- Ha med aktivitetsplan/politisk plan.
- Invitere på noe.
- Sende materiale til stand.
- At SST må gjøre noe om man klarer så-så mange nye medlemmer.
Stemmer på hvem som skal gjøre det når de verver. Ikke jokerkostyme. Ha
trinn på hva man må gjøre etter som man verver. «Låse opp personer».
- Synge forelsket i lærern, men som parodi «forelsket i lederen». Silje lager
sang.
- SST dummer seg ut på instagramvideoer.
- Alle må dabbe på et visst nivå. Eller stemme på LM ved å dabbe.
- Helle slim på noen.
- Lykkehjul med straff.
- De som verver får være med å bestemme.
- Forskjellige kostymer - minions. 1 må være Elsa fra Frozen.
Inga og Anja utarbeider. Gjøres innen 2 uker.
- På stand: være positiv, få kontakt, tillit, vite at man får nei. Fungerer bedre
om man er aktiv, og ikke bare står der. Ha det gøy. Lettere for andre å gå til
en stand når det er flere der.
- Forslag kampanje:
- Gi premie til lokallag/ person som verver mer. Premie utenfor
børspremie. Men motiverer kanskje ikke alle.
- Ved lokallagspremier blir kanskje styrene mer motivert enn resten
av laget.
Vedtak:

Inga og Anja tar med seg innspillene videre.
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