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Juvente Lokallag 
 

Årsmelding 2020 
 

En fremstilling av lokallagets medlemstall, møter og aktiviteter
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Innledning 
Her skriver dere en kort beskrivende tekst. Juvente Lokallag er et lokallag som dekker alle bydeler i 
BY. De fleste medlemmene er mellom ALDER og ALDER år (dato). Lokallaget tar inn nye medlemmer 
hele året.  
 
Hovedsakelig holder vi til i BY sentrum, nærmere bestemt ADRESSE. Vi arrangerer jevnlige aktiviteter 
(dersom dere har en fast plan, for eksempel annenhver tirsdag, skriver dere dette) og prøver å tilby et 
bredt utvalg aktiviteter, både sosiale og ideologiske. 

Medlemstall 
Juvente Lokallag hadde 31. desember 2020 ANTALL betalende medlemmer. Dette tilsier en oppgang 
på ANTALL medlemmer fra 2019.  

Lokallagsstyre 
Lokallagets styre ble valgt på årsmøtet DATO. Styret består av følgende personer: 
 
Lagsleder: FULLT NAVN 
Sekretær: FULLT NAVN 
Kasserer: FULLT NAVN 
Medlemsansvarlig: FULLT NAVN 
Verveansvarlig: FULLT NAVN 
Politisk ansvarlig: FULLT NAVN 
Aktivitetsansvarlig: FULLT NAVN 

Styremøter 
Lokallagsstyret har i løpet av perioden avholdt ANTALL styremøter. ANTALL av disse ble avholdt 
digitalt over PLATTFORM. 

Medlemsmøter 
Lokallagsstyret har i løpet av perioden avholdt ANTALL medlemsmøter. ANTALL av disse ble avholdt 
digitalt over PLATTFORM. Det har vært et jevnt oppmøte med ca. ANTALL medlemmer per møte. 
Skriv gjerne en kort oppsummering av hvilke saker som ble tatt opp. 

Aktiviteter og samlinger 
List opp aktivitetene på denne måten: 
 
15. januar: Digitalt årsmøte (ANTALL deltakere) 

- Kort beskrivelse 
29. januar: Quizkveld på STED (ANTALL deltakere) 

- Kort beskrivelse 
12.-14 februar: Hengekøyetur i STED (ANTALL deltakere) 

- Kort beskrivelse 
26. februar: Paneldebatt på STED (ANTALL deltakere) 

- Kort beskrivelse 
12. mars: Filmkveld på STED (ANTALL deltakere) 

- Kort beskrivelse 
26. mars: Medlemsmøte og bollebaking på STED (ANTALL deltakere) 

- Kort beskrivelse 
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Delegatplasser 
Dette punktet er valgfritt, ikke et krav. 
 
Juvente Lokallag hadde ANTALL delegatplasser på årets landsmøte DATO. Vi ble representert av 
FULLT NAVN og FULLT NAVN. 

Annet 
Her skriver dere opp andre punkter dere synes det er nødvendig å ta med. Dette kan for eksempel 
være oppslag i media, utfordringer eller beskrivelse av vedlegg. 
 

 
 
 
 


