25. februar 2021, Oslo

INNKALLING TIL JUVENTES
20. ORDINÆRE LANDSMØTE
I samsvar med Juventes vedtekter §6, punkt 8 innkalles det med dette til det 20.
ordinære landsmøte i Juvente.
Tidspunkt: 25. – 27. juni 2021
Sted: Quality hotel Entry, Kolbotn (rett utenfor Oslo) / digitalt

Hva er egentlig et landsmøte?
Landsmøtet er det høyeste organet i Juvente. Landsmøtet går igjennom
årsmelding og regnskap fra året før, legger planer for Juvente på kort og lang sikt,
bestemmer hva vi skal mene om ulike politiske saker, legger opp et budsjett,
behandler saker som lokallagene tar opp selv – og sist, men ikke minst, velger
hvem som skal sitte i sentralstyret, økonomi- og administrasjonsutvalget,
kontrollkomiteen og valgkomiteen. Landsmøtet er altså der det bestemmes hva
Juvente skal jobbe med og hvem som skal styre organisasjonen videre etter møtet.
Delegater
En delegat er en person som er valgt for å representere lokallaget / fylket sitt på
landsmøtet. Alle lokallag som har rapportert forskriftsmessig i landsmøteåret har
stemme- og forslagsrett på landsmøtet. I tillegg kan direktemedlemmer stille som
delegater for sitt fylke. Hvor mange delegater (representanter) hvert lokallag og
fylke har, er bestemt av vedtektene. Se siste side for delegatfordeling.
Frister
• Saker som skal behandles på landsmøtet, må være sendt og mottatt av
sentralstyret minst tre måneder før landsmøtet, altså senest 25. mars.
Sentralstyret i Juvente kommer deretter til å behandle sakene og komme
med sin innstilling til landsmøtet. Alle saker sendes til christina@juvente.no
• Sentralstyret skal sende ut komplett saksliste, alle forslag og sin innstilling
på sakene på sakslista minst seks uker før landsmøtet. Sakene legges også
ut på: juvente.no/lm21
Påmelding
Alle som skal være med på landsmøtet, må sende inn påmelding her:
juvente.no/landsmote. I tillegg må hvert lokallag sende inn et fullmaktsskjema for
sine delegater i forkant av møtet. Mer informasjon om dette kommer, men lag
oppfordres til å allerede nå starte arbeidet med å finne sine delegater.
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Foreløpig saksliste
1. Åpning
2. Konstituering
3. Årsmelding 2020 og kontrollkomiteens beretning for styreperioden
4. Regnskap for 2020
5. Politisk program 2021 – 2022
6. Arbeidsplan 2021 - 2023
7. Budsjett for 2022
8. Medlemskontingent i Juvente
9. Valg
9a. Sentralstyre
9b. Økonomi- og administrasjonsutvalg
9c. Valgkomité
9d. Kontrollkomité
9e. Revisor
10. Avslutning
Spørsmål? Hvis du lurer på noe om landsmøtet, ta kontakt med styreleder Christina
Babington på christina@juvente.no eller 91006229.
Med vennlig hilsen
Sentralstyret i Juvente
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Delegatfordeling LM 2021
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.
DELEGATFORDELING
LOKALLAG
Bjørgvin
Grenland
Haugaland
Hildre
Kvitsund
Larvik
Oslo
Oslo Studentlag
Ski
Sjøstrand
Sunnmøre
Trondheim
Tønsberg
Østfold
Direktemedlemmer i
fylket

MEDLEMMER PER 31.12.20
72
25
10
13
7
10
130
17
8
91
12
16
33
18
X

DELEGATPLASSER
5
3
3
3
2
2
7
3
2
6
3
3
4
3
2 delegater per fylke
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