SAKSPAPIR – LANDSTING 2017
Møtedato
31.mars – 2. april
Saksnummer og
17-019-1 Konstituering
navn
Saksbehandler
Sentralstyret
Arkivkode
321

A. Valg av ordstyrere og referenter
Ordstyrere er de Landstinget velger til å lede møtet. Ordstyrerne holder orden på talerliste,
sørger for at Landstinget holder tidsplan og kommer gjennom alle sakene, og sørger ellers for
at møtet går riktig for seg. Referentene fører protokoll fra møtet, og sørger for at alle forslag og
vedtak blir riktig referert.
Sentralstyrets forslag til vedtak
Ordstyrere: Forslag legges frem på Landstinget
Referenter: Forslag legges frem på Landstinget
B. Godkjenning av deltakerliste og delegatfordeling
I henhold til lovene har delegatene stemme-, tale- og forslagsrett. Sentralstyret har ikke
stemmerett på egen beretning og regnskap, men har ellers stemme-, tale- og forslagsrett.
Representanter fra Valgkomité og Kontrollkomité har tale- og forslagsrett. Utvalg oppnevnt av
sentralstyret har tale- og forslagsrett, og sekretariatet har talerett. I tillegg kan observatører og
gjester tildeles rettigheter gjennom vedtak i det enkelte Landsting i henhold til
forretningsorden.
Sentralstyret legger frem forslag til deltakerliste med delegatfordeling på møtet.
Sentralstyrets forslag til vedtak
Deltakerliste og delegatfordeling godkjennes.
C. Godkjenning av innkalling
I henhold til lovene skal møtet kalles inn med tre måneders varsel. Første innkallingen ble
sendt ut til alle klubbene i Ung&Fri i desember 2016, og den lå på nettsidene fra desember
2016. Innkallingen ble også sendt som en påminnelse i post til alle kretsene på e-post i
desember 2016, og til alle medlemmer i januar 2017. Landstinget er dermed innkalt innen
fristen satt i lovene.
Sentralstyrets forslag til vedtak
Innkallingen for Landstinget 2017 godkjennes.
D. Godkjenning av saksliste
Bare de sakene som står på sakslisten kan behandles på Landstinget. Grunnen til at sakene
skal sendes inn på forhånd og stå i disse papirene er at alle skal ha mulighet til å behandle
sakene i kretsen sin før møtet. Under punktet resolusjoner, som er siste punkt på sakslisten,
kan deltakerne komme med forslag under behandlingen av sakslisten. En resolusjon er en
uttalelse fra Landstinget i en sak vi ønsker å mene noe om.

SAKSLISTE LANDSTINGET 2017
1. Konstituering
2. Beretninger
a. Sentralstyrets beretning
b. Kontrollkomiteens beretning
3. Regnskap 2016
4. Budsjett for 2017
5. Politisk program
6. Handlingsplan
7. Fastsetting av kontingent
8. Endringer av Lovene
9. Innkomne saker
10. Valg
11. Resolusjoner
Sentralstyrets forslag til vedtak
Sakslisten for Landstinget 2017 godkjennes.
E. Godkjenning av dagsorden
Dagsorden er en timeplan for hva som skjer på den formelle delen av møtet. Det er dagsorden
som sikrer at Landstinget kommer gjennom alle de sakene vi skal i løpet av helgen. Det kan
hende vi må justere dagsorden underveis når vi ser hvordan sakene forløper, men dette krever
Landstingets godkjenning.
Forslag til Dagsorden Landsting 2017:
FREDAG 31. mars
1500
1700
1750
1800
1830

1700
1750
1800
1830
2000

Innsjekking og registrering
Møtestart. Hilsen ved Barneombudet.
Pause
Konstituering
Tema 1: KURS: Tale- og debatteknikk for ungdom
Tale- og debatteknikk for de voksne
2000 2100 Middag
2100
Sosialt program

LØRDAG 1. april
0900
0940
1010
1030
1050
1230
1340
1400
1450

0940
1010
1030
1050
1230
1340
1400
1450
1510

Beretninger ved styret
Regnskap 2016
Budsjett 2017 og kontingent
Pause
Tema 2: Handlingsplan
Lunsj
Prisutdeling: Ungdom og Fritids pris
Tema 3: Faglig bolk
Pause med frukt og is

1510
1515
1535
1900
1900
2000

1515
1535
1715

Innkomne saker
Aktuelle saker 2017
Tema 4: Politisk program
Innleveringsfrist endringsforslag og resolusjoner
2000 Middag
2200 Sosialt program

SØNDAG 2. april
0900 0930 Resolusjoner
0930 1100 Vedtak
- Handlingsplan
- Politisk program
- Budsjett
1100
1130
1230
1300

1130
1230
1300
1400

Pause med utsjekking av rom
Valg
Eksempler fra kretsene og avslutning
Lunsj og avreise

Sentralstyrets forslag til vedtak
Dagsorden for Landstinget 2017 godkjennes
F. Valg av protokollunderskrivere og tellekorps
Landstinget må velge to protokollunderskrivere som skal lese og godkjenne protokollen i
etterkant av møtet. Man må også velge et tellekorps som skal assistere ordstyrerne under
avstemmingene.
Sentralstyrets forslag til vedtak
Forslag til protokollunderskrivere og tellekorps utpekes av Landstinget.
G. Valg av redaksjonskomiteer
Det skal behandles store saker på Landstinget, og det kan komme inn mange endringsforslag.
Vi må derfor ha to redaksjonskomiteer på Landstinget som gjennomgår alle forslagene, ser
dem opp imot hverandre, systematiserer dem og innstiller på hvilke som skal vedtas og hvilke
som ikke skal vedtas.
Sentralstyrets forslag til vedtak
Forslag til redaksjonskomiteer utpekes av Landstinget
H. Godkjenning av forretningsorden
Forretningsorden er reglene for hvordan Landstinget behandler saker og hvem som har hvilke
rettigheter.

Forretningsorden
1.
Åpne møter, lukking av møter
• Under plenumsdebatter og vedtak er Landstinget åpent for pressen og andre inviterte.
Dersom ¼ av de stemmeberettigede krever det kan Landstinget på særskilte punkter vedta
å lukke plenumsmøter for:
•
Pressen, og/eller
•
Gjester, og/eller
•
Observatører
• Redaksjonskomiteer og andre grupper er lukket for pressen.
• I prinsippet er redaksjonskomiteer og andre grupper åpne for gjester og/eller observatører.
Denne åpenheten innbefatter ikke løping ut og inn mellom komiteer. Komiteene og
gruppene kan med simpelt flertall vedta å lukke forhandlingene på særskilte punkter.
2.
Deltakernes rettigheter på Landstinget
2.1 Full tale-, forslags- og stemmerett har:
•
2 delegater (én voksen og én ungdom) fra hver krets i Ungdom og Fritid, samt
sentralstyret. Sentralstyret har ikke stemmerett på egen beretning og regnskap.
2.2 Møte-, tale- og forslagsrett har:
•
Observatører fra kretsene
•
Kontrollkomiteens 3 medlemmer
•
Valgkomiteens 3 medlemmer
2.3 Møteplikt og talerett har:
•
Ansatte i sekretariatet
2.4 Gjester og observatører:
•
Deltakelsesformen for gjester og innbudte observatører bestemmes av
Landstinget etter innstilling fra sentralstyret.
3.

Avstemninger
• Alle forslag – unntatt til forretningsorden – skal leveres skriftlig til møteleders
bord. Alle forslag skal leveres med fullt navn på den som fremmer forslaget.
• Forslag kan ikke settes fram etter at strek er satt, unntatt til forretningsorden.
Før strek settes skal møteleder referere de forslag som ikke tidligere er referert
for forsamlingen, og det skal gis anledning til å levere forslag til møteleder.
• Avstemninger skjer ved håndsopprekning eller skriftlig.
• Ved håndsopprekning strekker de som stemmer hånden i været med sitt
spesielle deltakerkort.
• Opptelling skjer dersom det kan være tvil om utfallet, dersom møteleder krever
det, eller dersom 5 stemmeberettigede eller en gruppe krever det.
• Valg skjer skriftlig dersom noen forlanger det.

Generelle merknader til avstemningene:
• Adgangen til å sette fram forslag innen strek er satt gjelder forslag direkte til den sak som
er under behandling i øyeblikket, altså ikke andre saker.
• Når noen bryter debatten ”til forretningsorden” eller ”til dagsorden”, stoppes all annen
debatt, inntil det er gjort vedtak om forretningsorden eller dagsorden hvorvidt disse skal
opprettholdes eller endres. Ingen bør sette i gang en slik debatt uten å fremme konkret
forslag til endring – evt. innskjerpe brudd på gjeldende orden.
Sentralstyrets forslag til vedtak
Forretningsorden for Landstinget 2017 godkjennes.

SAKSPAPIR – LANDSTING 2017
Møtedato
31. mars - 2. april
Saksnummer og
17-019-2 Beretning
navn
Saksbehandler
Sentralstyret
Arkivkode
321

Landstingene er Ungdom og Fritids høyeste organ, og skal derfor vedta beretningene. Det
legges nå frem beretning fra Kontrollkomiteen og fra Sentralstyret for perioden fra forrige
Landsting til i dag.
Sentralstyrets forslag til vedtak
• Sentralstyrets beretning tas til orientering
• Kontrollkomiteens beretning tas til orientering

A. SENTRALSTYRETS BERETNING

Sentralstyret gjennomgår beretningen. Beretningen sier noe om hva sentralstyret har arbeidet
med i året som gikk. Her er status på de tingene som er vedtatt av forrige Stormøte som
arbeidsoppgaver (finnes i handlingsprogrammet). Her kan det være ting som er utelatt, eller
noe som kretsene ønsker skal være med. Da kan man foreslå tillegg.

Beretningen ligger vedlagt i eget hefte.

B. KONTROLLKOMITEENS BERETNING

Kontrollkomiteen er valgt av forrige Landsting, og i vedtektene står det:
Kontrollkomiteen står til ansvar for Landstinget og har som mandat å:
• Påse at de organisatoriske og økonomiske disposisjoner som blir gjort er i samsvar med
organisasjonens vedtekter og vedtak.
• Foreta en kritisk gjennomgang av organisasjonens disposisjoner og tallmessig revisjon.
Kunne innkalle fast revisor og de personer de måtte ønske til sine møter, som avholdes
minst 2 ganger i året.
• Avgi rapport til sentralstyret etter hvert møte. Avgi rapport til Ungdom og Fritids
Landsting om sitt arbeid og sine merknader for siste Stormøteperiode.

Kontrollkomiteens beretning vil bli delt ut på Landstinget.

SAKSPAPIR – LANDSTING 2017
Møtedato
31. mars - 2. april
Saksnummer og
17-019-3 Regnskap 2016
navn
Saksbehandler
Sentralstyret
Arkivkode
321

Siden Landstinget er Ungdom og Fritids høyeste organ er det Landstinget som vedtar
regnskapet for det foregående året.
Regnskapet er vedlagt i eget hefte sammen med Sentralstyrets beretning
Sentralstyrets forslag til vedtak
Regnskapet for 2016 godkjennes.

SAKSPAPIR – LANDSTING 2017
Møtedato
31. mars - 2. april
Saksnummer og
17-019-4 Budsjett 2017
navn
Saksbehandler
Sentralstyret
Arkivkode
321

BUDSJETT 2017
INNTEKTER
1 Kontingenter
2 Salgsinntekter
3 Øvrige egne inntekter
4 Offentlige inntekter drift
5 Prosjektmidler
SUM DRIFTSINNTEKTER

TOTAL 2017
718 500
37 000
560 000
5 270 000
1 100 000
7 685 500

UTGIFTER
TOTAL 2017
14 Lønnsutgifter (brutto)
3 297 990
15 Honorar (netto)
370 000
16 Konsulenttjenester
170 000
17 Informasjon (ab, annonser, trykking)
289 000
18 Arrangement
2 070 000
19 Sentralstyret, råd og utvalg og kretsstøtte
285 000
20 Reise og opphold
467 000
21 Kontor og administrasjon
774 457
22 Øvrige driftskostnader
53 000
23 Investeringer
105 000
24 Varekostnader
15 000
SUM DRIFTSUTGIFTER
7 896 447
DRIFTSRESULTAT

Noter

1
2
3
4
5
14
15
16
17

-210 947

Medlemskontingenter vi tar inn
Salg i nettbutikken, annonser, salg av kurs
Andre inntekter
Statsstøtte samt administrasjonsandel frifondsstøtte
Inntekter ulike prosjekter
Lønn, til ansatte, prosjektansatte og kursholdere
Honorar til styremedlemmer, honorar til foredragsholdere
Innleid eksperthjelp, innleide tjenester
Nettsider og annet informasjonsmateriell

18
19
20
21
22
23
24

Stormøte, Landskonferanse, møter og kurs og i tillegg arrangementer i prosjekter
Sentralstyret, kontrollkomité, valgkomité samt driftsstøtte til kretser m.m.
All reisevirksomhet samt oppholdskostnader
Driftskostnader kontoret, som husleie, strøm, internett og telefon m.m.
Andre kostnader knyttet til virksomheten
Oppgraderinger på kontorlokaler og utstyr
Innkjøp til nettbutikken og andre varer

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Budsjettet for 2017 godkjennes.

SAKSPAPIR – LANDSTING 2017
Møtedato
31. mars - 2. april
Saksnummer og
17-019-5 Politisk program
navn
Saksbehandler
Sentralstyret
Arkivkode
321

Politisk program danner grunnlaget for hva organisasjonen skal mene i perioden. Sakene de
tillitsvalgte skal kjempe for skal være politisk forankret i organisasjonen. Forslag til Politisk
program ligger vedlagt sakspapirene.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Politiske program vedtas.

SAKSPAPIR – LANDSTING 2017
Møtedato
31. mars - 2. april
Saksnummer og
17-019-6 Handlingsplan
navn
Saksbehandler
Sentralstyret
Arkivkode
321

Landstinget skal vedta Ungdom og Fritids handlingsprogram for perioden 2017 - 2019. Dette er
planen som sier hva vi skal arbeide med den kommende perioden, og blir styrets grunnlag for
prioriteringer og satsninger.
Målet med denne planen er at de tillitsvalgte skal ha god oversikt over hva sekretariatet jobber
med, og at de skal kunne bestemme hvilke oppgaver som er prioriterte for organisasjonen, Vi
har lagt opp til en ambisiøs, men like fullt realistisk handlingsplan, som viser bredden og
omfanget av organisasjonens arbeid.
Handlingsplanen skal gjenspeile det politiske programmet, og at våre satsninger ses i lys av
denne. Forslag til handlingsplan ligger vedlagt sakspapirene.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Handlingsplanen for perioden 2017 - 2019 vedtas.

SAKSPAPIR – LANDSTING 2017
Møtedato
31. mars - 2. april
Saksnummer og
17-019-7 Fastsetting av
navn
kontingent
Saksbehandler
Sentralstyret
Arkivkode
321

I henhold til Lovene skal Landstinget vedta størrelsen på kontingenten i Ungdom og Fritid.
Kontingenten ble i 2013 økt fra 1000 til 1150 kroner. Sentralstyret ønsker ikke å øke
kontingenten, og innstiller derfor på å fastholde kontingenten på dagens nivå.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Medlemskontingenten i Ungdom og Fritid opprettholdes på 1150 kroner i året.

SAKSPAPIR – LANDSTING 2017
Møtedato
31. mars - 2. april
Saksnummer og
17-019-8 Endring av
navn
lovene
Saksbehandler
Sentralstyret
Arkivkode
321

Forslag til endringer av Lovene skal være sendt inn innen fristen, som i henhold til Lovene er
2 måneder før møtet.
Det har kommet inn forslag til endringer fra sentralstyret.

Endringsforslag 1:
3.1 Ungdom og Fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon. Målgruppen til
Ungdom & Fritid er ungdom fra 10 til 18 år samt ansatte og frivillige i kommunale og
kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser for ungdom.
Tiltaket skal være åpent for alle i aldersgruppen, og ikke bare for spesielle grupperinger.
Endres til:
3.1 Ungdom og Fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon. Målgruppen til
Ungdom & Fritid er ungdom fra 10 til 18 år samt ansatte og frivillige i tiltak beskrevet i §2.

Endringsforslag 2:
4.2 Et tiltak kan søke medlemskap etter demokratisk vedtak på et allmøte hvor tiltakets
brukere, ansatte og frivillige velger å søke om medlemskap.
Endres til:
4.2 Et tiltak kan søke medlemskap etter demokratisk vedtak hvor tiltakets brukere, ansatte og
frivillige velger å søke om medlemskap.

Endringsforslag 3:
4.6 Medlemskap
De tiltakene som søker om medlemskap i Ungdom og Fritid må tilfredsstille følgende krav:
• Tiltaket skal være åpent for alle i målgruppen 13 – 18 år, ikke bare spesielle grupper.
• Tiltaket skal være brukerstyrt, der de unge har reell innflytelse over tiltaket.
• Tiltaket skal være religiøst og politisk nøytralt.
• Tiltaket må være kommunalt drevet eller kommunalt støttet.
• Tiltaket må være rusfritt.
Tiltak som ikke kan få medlemskap i Ungdom og Fritid er blant annet:

• Tiltak som drives etter kommersielle prinsipper.
• Tiltak med ad-hoc preg.
• Tiltak som krever spesiell kompetanse av sine brukere.
Endres til:
4.6. Medlemmer
De tiltakene som søker om medlemskap i Ungdom og Fritid må tilfredsstille følgende krav:
•

Tiltaket må være åpent for alle i målgruppen 13 – 18 år, ikke bare spesielle grupper.

•

Tiltaket må være brukerstyrt, der de unge har reell innflytelse over tiltaket.

•

Tiltaket må være religiøst og politisk nøytralt.

•

Tiltaket må være kommunalt drevet eller kommunalt støttet.

•

Tiltaket må være rusfritt.

Tiltak som ikke kan få medlemskap i Ungdom og Fritid er blant annet:
•

Tiltak som drives etter kommersielle prinsipper.

•

Tiltak med ad-hoc preg.

•

Tiltak som krever spesiell kompetanse av sine brukere.

Endringsforslag 4:
5.2 Tap av medlemskap skjer dersom et medlem:
Endres til:
5.2 Tap av medlemskap kan skje dersom et medlemstiltak:

Endringsforslag 5:
8.1 Landstinget foretar valg til sentrale tillitsverv; Sentralstyre, Kontrollkomité og Valgkomité,
alle med vararepresentanter.
Kretsenes årsmøte foretar valg av delegater til Landsting og Stormøte, der hver krets stiller
med en ungdoms- og en voksendelegat.
Endres til:
Kretsenes årsmøte foretar valg av delegater til Landsting og Stormøte, der hver krets kan
stille med to delegater. Minst én må være ungdomsdelegat.

Endringsforslag 6:
8.2. Sentralstyret skal ha følgende sammensetning:
•

Leder

•

2 nestledere (nestleder voksen og nestleder ungdom). Disse velges særskilt av

Landstinget.
•

3 styremedlemmer (ungdom)

•

3 styremedlemmer (voksen)

•

4 varamedlemmer (to ungdommer og to voksne)
Endres til:

8.2. Sentralstyret skal ha følgende sammensetning:
•

Leder

•

2 nestledere (nestleder voksen og nestleder ungdom)

•

3 styremedlemmer (ungdom)

•

3 styremedlemmer (voksen)

•

4 varamedlemmer (to ungdommer og to voksne)

Endringsforslag 7:
8.3 Sentralstyrets leder og nestledere velges særskilt.
Endres til:
8.3 Sentralstyrets leder og nestledere velges særskilt av landsting
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Vedtas

SAKSPAPIR – LANDSTING 2017
Møtedato
31. mars - 2. april
Saksnummer og
17-019-9 Innkomne saker
navn
Saksbehandler
Sentralstyret
Arkivkode
321

Det har ikke kommet inn saker til behandling.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Tatt til etterretning

SAKSPAPIR – LANDSTING 2017
Møtedato
31. mars. – 2. april
Saksnummer og
17-019-10 Valg
navn
Saksbehandler
Sentralstyret
Arkivkode
321

I Lovene for Ungdom og Fritid heter det

§ 8 Valg av sentrale tillitsvalgte og utsendinger til landsting og stormøte
8.1 Landstinget foretar valg til sentrale tillitsverv; Sentralstyre, Kontrollkomité og Valgkomité,
alle med vararepresentanter.
8.2 Sentralstyret skal ha følgende sammensetning:
•
•
•
•
•

Leder
2 nestledere (nestleder voksen og nestleder ungdom). Disse velges særskilt av
Landstinget.
3 styremedlemmer (ungdom)
3 styremedlemmer (voksen)
4 varamedlemmer (to ungdommer og to voksne)

8.3 Sentralstyrets leder og nestledere velges særskilt.
8.4 Valgbarhet
Kun kandidater som er nominert av kretsene eller av valgkomiteen er valgbare til sentralstyret.
Kandidater må nomineres til valgkomiteen minst to måneder før Landstinget. Medlemmer skal
informeres om tidsfristen sammen med landstinginnkalling.
8.5 Det skal etterstrebes geografisk spredning, og at begge kjønn skal være representert i alle
styrer og utvalg.
Valgkomiteen for perioden 2015-2017 har bestått av:
Amir Keyani

Leder

Anna Moripen

Styremedlem

Magnus Larsen

Styremedlem

Solveig Baartvedt

Varamedlem

Trond Martin Sæterhaug

Varamedlem

Vurdering
Valgkomiteen har bestrebet seg på å sette sammen et styre med et balansert geografisk
spredning og kjønnsmessig balanse. Alle regionene - nord, sør, øst, vest og midt Norge er
representert i de sentrale vervene.
Valgkomiteen har også vurdert kvalifikasjoner. Etter valgkomiteens mening, er de foreslåtte
representanter godt kvalifisert til vervene de er foreslått til, og har bred erfaring fra
organisasjonsliv.
Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteen presenterer følgende liste for valgperioden 2017-2019:
SENTRALSTYRET
NAVN
Magnus Larsen
Hanna Huseklepp
Pia Nervik Vollen
Hilde Therese Normo
Annenth Vijaindra
Beate Paulsen
Raymond Stolpen
Christian Lund
Malin N. Alexandersen

VERV

FYLKE

KOMMENTAR

Leder
Styremedlem (u)
Styremedlem (v)
Styremedlem (v)
Styremedlem (u)
Styremedlem (u)
Styremedlem (v)
Styremedlem (v)
Styremedlem (u)

Nord - Trøndelag
Akershus
Sør - Trøndelag
Finnmark
Akershus
Finnmark
Nordland
Akershus
Longyearbyen

Ny, sitter nå i Valgkomiteen
Gjenvalg
Gjenvalg
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny

Varamedlem (v)
Varamedlem (v)
Varamedlem (u)
Varamedlem (u)

Oslo
Oslo
Sør - Trøndelag
Akershus

Ny
Gjenvalg
Gjenvalg
Ny

VARA
Bjørn Viggo Navarro
Siv Janna Glømmi
Evelyn Oldervik
Herman Brustad

KONTROLLKOMITEEN
NAVN
Knut Remi Heimvik
Anne Kari Ullensvang
Janne Enerstvedt

VERV

FYLKE

KOMMENTAR

Leder
Styremedlem (v)
Styremedlem (u)

Hordaland
Rogaland
Rogaland

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg

Varamedlem (u)

Vestfold

Gjenvalg

Varamedlem (v)

Rogaland

Ny, sitter nå i Sentralstyret

VARA
Linn Jeanette
Nordstrand
Kenneth Laugaland

VALGKOMITEEN
NAVN
Amir Keyani
Anna Morpien
Emmeli Heieren Hedvald

VERV

FYLKE

KOMMENTAR

Leder
Styremedlem (v)
Styremedlem (u)

Akershus
Aust-Agder
Østfold

Gjenvalg
Gjenvalg
Ny, sitter nå i Sentralstyret

Varamedlem (v)
Varamedlem (v)

Sør-Trøndelag
Østfold

Ny, sitter nå i Sentralstyret
Ny

VARA
Henrik Skjelbred
Kristoffer Lorang
Mathisen

SAKSPAPIR – LANDSTING 2017
Møtedato
31.mars. – 2. april
Saksnummer og
17-019-11 Resolusjoner
navn
Saksbehandler
Sentralstyret
Arkivkode
321

Resolusjoner er uttalelser fra Landstinget vedrørende politiske temaer. Her kan delegatene
fremme forslag til resolusjoner på ting de mener Landstinget bør mene noe om offentlig.
Det er opp til Sentralstyret, kretsene og delegatene å komme med resolusjonsforslag.
Resolusjonsforslag legges frem på Landstinget.

