Juventes landsmøte 2018
Nærsnestangen, 4. – 6. august

Sak 6

Landsmøteforslag
6.1 Vedtektsendring: Formelt navn på tilknyttede
organisasjoner
Forslagsstiller: Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
Forslag:
Legge til «Junior- og barneorganisasjonen i § 1-1 og § 13-2, slik at paragrafene lyder (endring
uthevet i rødt):
§ 1-1: Juvente er en uavhengig ungdomsorganisasjon tilknyttet DNT – Edru Livsstil, IOGT i
Norge og Junior- og barneorganisasjonen Juba.
§ 12-2: 2: Ved oppløsning skal 75 % av alle Juventes verdier fordeles likt mellom IOGT i
Norge, DNT – Edru Livsstil og Junior- og barneorganisasjonen Juba, øremerket barne- og
ungdomsarbeid. De resterende 25 % av verdiene skal tilfalle FORUT.
Begrunnelse:
Dette er først og fremst en redaksjonell endring for å ha med Jubas fulle, formelle navn, slik det
allerede er gjort for IOGT i Norge og DNT – Edru Livsstil.
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6.2 Vedtektsendring: Vedtektsfeste direktemedlemmer
Forslagsstiller: Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
Forslag:
I § 2-3, legge til følgende setning: «Der det ikke finnes et lokallag, skal medlemmer bli
direktemedlem i bostedsfylket.», slik at paragrafen blir slik:
§ 2-3: Et medlem i Juvente skal primært være medlem i et lokallag. Der det ikke finnes et
lokallag, skal medlemmet bli direktemedlem i bostedsfylket.
Ny §6-4e. Dagens punkt e forskyves til punkt f. Paragrafen blir da slik:
§ 6-4: Landsmøtet består av:
a. To delegater fra hvert lokallag som er stiftet etter forrige årsskifte eller ved
forrige årsskifte hadde under ti betalende medlemmer under 26 år.
b. Tre delegater fra hvert lokallag som ved årsskiftet hadde fra og med ti til og med
tretti medlemmer under 26 år.
c. Ytterligere én delegat per 30. påbegynte medlem under 26 år i laget ved
årsskiftet.
d. For et lokallag som etter årsskiftet har blitt dannet som følge av delingen av et
lokallag gis det delegatplasser basert på antallet av dets medlemmer som hadde
betalt medlemskontingent ved årsskiftet.
e. For direktemedlemmer kan det stilles to representanter per fylke. Sentralstyret
tar mot påmeldinger. Hvis flere enn to personer ønsker å være delegat, arrangeres
det en loddtrekning som skal være fullført senest 2 måneder før landsmøtet.
f. Sentralstyrets medlemmer. Varamedlemmer har kun stemmerett dersom faste
medlemmer er fraværende.
I § 6-5, legge til «, samt direktemedlemsrepresentanter», slik at paragrafen blir slik:
§ 6-5: Alle medlemmer som har betalt kontingent inneværende eller siste år kan sende inn
saker som skal behandles på landsmøtet. Kun lokallag som har sendt inn årsrapport i
landsmøteåret, samt direktemedlemsrepresentanter har stemmerett på landsmøtet.
Begrunnelse:
Å legge til våre medlemmer som bor for langt unna et lokallag som direktemedlem i sitt
bostedsfylke er en praksis vi har hatt i mange år. Det har derimot ikke har vært vedtektsfestet.
I tillegg til dette innfører vi nå demokratiske rettigheter for medlemmer som faller utenfor
lokallagsstrukturen i Juvente. Å gi hvert fylke to delegater fremstår som et rimelig antall. Dersom
det er flere som vil være delegater er det uansett stor sjanse for at det uansett er grunnlag for et
lokallag i fylket.
Begge endringene må sees i sammenheng med hverandre. Det er ikke naturlig å vedta endringer
på en paragraf uten å endre de andre.
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6.3 Vedtektsendring: Navn på lokallag
Forslagsstiller: Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
Forslag:
I § 3-1, legge til «som hovedregel» og «Sentralstyret skal godkjenne navnet i de tilfeller dette ikke er
det samme som stedstilhørighet». Paragrafen blir da slik:
§ 3-1: Et lokallag av Juvente skal ha minst fem medlemmer mellom 12 og 26 år. Laget skal
som hovedregel hete “Juvente (område)”, der området indikerer den geografiske
tilhørigheten til laget. Sentralstyret skal godkjenne navnet i de tilfeller dette ikke er det
samme som stedstilhørighet.
Begrunnelse:
Sentralstyret ønsker å legge til rette for at det kan være flere lokallag i samme by eller tettsted.
Eksempler på dette er lag som Juvente Christiania og Juvente Bjørgvin, som er eldre navn på hhv.
Oslo og Bergen.
Det finnes flere årsaker til at man kan opprette flere lag på samme steder. Det kan enten være på
grunn av alder (f.eks. studentlag), situasjon (f.eks. skolelag) eller aktivitet (f.eks. sport eller
interesse). Det er derimot ingenting som forhindrer medlemmer i ulike lokallag i å delta på
hverandres aktiviteter.
For å holde struktur på navnene som velges, er det satt som et krav at navn som ikke er i tråd med
hovedregelen, må godkjennes av sentralstyret. Sentralstyret kan velge å sette dette ut til
arbeidsutvalget, slik at søknader om navn kan behandles raskt. Formålet er at navngivingen må
være logisk lagt opp, ikke bryte med gjeldende navnepolitikk og unngå rene «tullenavn».
Paragrafen skal derimot ikke kunne tolkes til at man skal kunne legge «Juvente» etter lagsnavnet.
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6.4 Vedtektsendring: Tydeliggjøre medlemskrav i
lokallagsstyre
Forslagsstiller: Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
Forslag:
Fjerne siste setning i § 3-8 og sette denne inn som nytt punkt 9. Paragrafene lyder da:
§ 3-8: Styret i lokallaget skal planlegge og gjennomføre arbeidet i laget, sørge for forsvarlig
forvaltning av økonomi og eiendeler og følge opp årsmøtets vedtak. Alle styremedlemmene
må være medlem i Juvente.
Ny § 3-9: Alle styremedlemmene må være medlem i Juvente.
Begrunnelse:
Forslaget fremmes for å tydeliggjøre at styremedlemmer i lokallag må være medlem i Juvente.
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6.5 Vedtektsendring: Ledere i kontrollkomité og valgkomité
Forslagsstiller: Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
Forslag:
I § 6-2, bokstav i, kulepunkt 5, tydeliggjøre at landsmøtet skal velge leder til valgkomiteen:
valgkomité bestående av en leder, to tre medlemmer og tre varamedlemmer, for ett år.
I § 6-2, bokstav i, kulepunkt 6, samme endring som over. Paragrafen blir da:
kontrollkomité bestående av en leder, to tre medlemmer og tre varamedlemmer for ett år.
Begrunnelse:
Vedtektene har alltid angitt at vi skal velge både valgkomité og kontrollkomité, men ikke spesifisert
komitéleder. Praksis har imidlertid vært at valgkomiteen innstiller med komitéleder, og dette bør
tydeliggjøres.
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6.6 Vedtektsendring: Vedtektsfeste kontrollkomiteens rolle
Forslagsstiller: Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
Legge til en ny § 9. Dagens § 9 blir ny § 10, osv. Den nye paragrafen blir:
§ 9. Kontrollkomiteen
1. Kontrollkomiteen er sentralleddets tilsynsorgan mellom hvert landsmøte.
2. Kontrollkomiteen skal:
a. Føre tilsyn med at sentralstyrets arbeid gjennom perioden skjer i tråd
med arbeidsplanen og andre landsmøtevedtak.
b. Sørge for at styrets arbeid er mest mulig åpent og tilgjengelige for
Juventes medlemmer og tillitsvalgte.
3. Kontrollkomiteen skal motta saksdokumenter og protokoller fra
sentralstyremøtene og møter i økonomi- og administrasjonsutvalget.
4. Kontrollkomiteens medlemmer må være medlem av Juvente.
Begrunnelse:
Kontrollkomiteen har ikke hatt et tydelig mandat eller rolle, og har stort sett blitt drevet gjennom
kunnskapsoverføring fra medlem til medlem. Ved å vedtektsfeste rollen gis det en klar instruks til
kontrollkomiteen om hva som er deres oppgave, og forplikter sentralstyret og økonomi- og
administrasjonsutvalget til å gi tilgang til saksdokumenter og protokoller.

