
 
 
 

SAKSPAPIR – STORMØTE 2018 
Møtedato 6. april – 8. april 
Saksnummer og navn 18-002-1 Konstituering 
Saksbehandler Sentralstyret 
Arkivkode 321 

 
 
 
A. Godkjenning av innkalling 
Innkallingen skal i henhold til Ungdom og Fritid sine lover sendes senest 3 måneder før stormøtet. 
Innkallingen ble sendt 5. Januar 2018.  
 
Sentralstyrets forslag til vedtak 
Innkallingen godkjennes 
 
B. Valg av møteleder 
Møtelederen skal lede møtet, og sørge for at alt fungerer under møtet. Møtelederen sier hvem som har 
ordet, hvilke saker som skal opp og holder orden. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak 
Anne Marie Lund velges som møteleder for stormøtet 2018 
 
C. Godkjenning av deltakerliste og delegatfordeling 
Møteledelsen sjekker at de påmeldte som står på deltakerlisten er de samme som er til stede, og fastslår 
hvilke rettigheter de har. 
 
D. Valg av referent 
Det skal skrives referat under møtet. Referenten fører inn hva som er vedtatt underveis i møtet. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak 
Amund Røhr Heggelund og Anita Olsen velges som referenter under stormøtet 2018 
 
E. Valg av referatunderskrivere 
Stormøtet skal velge to personer til å skrive under referatet. Disse skal gjennomgå referatet og signere for 
at det er de tingene som er vedtatt som står i referatet fra møtet. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak  
Protokollunderskrivere utpekes på møtet. 
 
F. Valg av tellekorps 
Tellekorpset skal telle hvor mange som stemmer for og imot de sakene som er oppe til behandling. 
Dersom det er skriftlig avstemming deler tellekorpset ut stemmesedler og samler disse inn og teller de. 
 
Tellekorpset utpekes under møtet. 
 
G. Godkjenning av forretningsorden 
Forretningsorden er reglene for hvordan saker behandles under møtet og hvem som har hvilke rettigheter. 
 
Forretningsorden 
1. Åpne møter, lukking av møter 



• Under plenumsdebatter og vedtak er stormøtet åpent for pressen og andre inviterte. Dersom en 
fjerdedel av de stemmeberettigede krever det kan stormøtet på særskilte punkter vedta å lukke 
plenumsmøter for: 

o Pressen, og/eller 
o Gjester, og/eller 
o 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 stormøtet  
2.1 Full tale-, forslags- og stemmerett har: 
2 delegater (Minimum 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 
• Kontrollkomiteens tre medlemmer 
• Valgkomiteens tre medlemmer 
 
2.3 Møteplikt og talerett har: 
• Ansatte i sekretariatet 
 
2.4 Gjester og observatører: 
• Deltakelsesformen for gjester og innbudte observatører bestemmes av Stormøte etter innstilling fra 

sentralstyret. 
 
3. Avstemninger 
• Alle forslag – unntatt til forretningsorden – skal leveres skriftlig til møteleders bord. Alle forslag skal 

være underskrevet av de(n) 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 fem 

stemmeberettigede eller en gruppe krever det. 
• Valg skjer skriftlig dersom noen forlanger det. 
• Forslag til endring av forretningsordning krever 2/3 flertall. 
 
4. Frister  
Frist for endrings- eller tilleggsforslag til alle saker er satt til kl. 19.00 lørdag. Vedtektene åpner for at man 
kan revidere handlingsprogram men det er har ikke kommet endringsforslag fra kretser, sentralstyre eller 
organisasjonen. Derfor foreslår vi at handlingsprogram blir stående slik det er fram til neste landsting, i 
2019.  
 
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. 

• Ordstyrer kan velge å innføre taletid og antall replikker ved behov. 



 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak 
Forretningsorden for stormøte 2018 godkjennes. 



 
 
 

SAKSPAPIR – STORMØTE 2018 
Møtedato 6. april – 8. april 
Saksnummer og navn 18-002-2 Godkjenning av 

saksliste og dagsorden 
Saksbehandler Sentralstyret 
Arkivkode 321 

 
 
 
A Godkjenning av saksliste 

Bare de sakene som står på sakslisten kan behandles på stormøtet. 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 
stormøtet i en sak vi ønsker å mene noe om. 
 
Grunnen til at det her ikke legges opp til en omfattende saksliste er at det ikke er lenge igjen til 
neste landsting, og at vi derfor ønsker å begrense den formelle delen og heller bruke 
mesteparten av møtet på kreative verksteder og faglig påfyll. 
 
SAKSLISTE STORMØTET 2018 
Sak 18/002-1   Konstituering 
Sak 18/002-2   Godkjenning av saksliste og dagsorden 
Sak 18/002-3   Beretninger 
Sak 18/002-4   Regnskap 2017 
Sak 18/002-5   Budsjett for 2018 
Sak 18/002-6 Revidering av handlingsplan  
Sak 18/002-7   Resolusjoner 
Sak 18/002-8   Suppleringsvalg  
 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak 
Sakslisten for stormøtet 2018 godkjennes. 
 
B Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden er en timeplan for hva som skjer på den formelle delen av møtet. For informasjon om 
resten av helga, se i programmet. 
 
DAGSORDEN STORMØTET 2018 
Fredag 6. april 
17.00 Møtestart 
17.30 Sak 18/002-1 Konstituering 
17.45 Mini-innføring Stormøte  
18.15 Pause 
18.25   Sak 18/002-2 Godkjenning av saksliste og dagsorden 
18.30 Regnskap, budsjett og handlingsplan 



 
 
Søndag 8. april 
09.00 Møtestart  
09.00 Sak 18/002-3 Beretninger fra sentralstyre og kontrollkomite 
09.30  Sak 18/002-4 Regnskap 2017 
09.35 Sak 18/002-5 Budsjett for 2018    
09.45 Sak 18/002-6 Revidering av handlingsplan  
09.50 Sak 18/002-7 Resolusjoner 
10.00 Sak 18/002-8  Suppleringsvalg  
 



 
 
 

SAKSPAPIR – STORMØTE 2018 
Møtedato 6. april - 8. april 
Saksnummer og navn 18-002-3 Beretninger 
Saksbehandler Sentralstyret 
Arkivkode 321 

 
 
 
Stormøtet er Ungdom og Fritids høyeste organ mellom landsting, og skal derfor vedta 
beretningene. Det legges nå frem beretning fra sentralstyret og for kontrollkomiteen 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 perioden. Her er status på de sakene og arbeidsoppgavene som er vedtatt av landstinget 
2017 (finnes i handlingsprogrammet). Her kan det være ting som er utelatt, eller noe som 
kretsene ønsker skal være med. Da kan man foreslå tillegg. 

 
 
B. KONTROLLKOMITEENS BERETNING 
Kontrollkomiteen er valgt av landstinget 2017, 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 to 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 deles ut på Stormøtet.  
 



 
 
 

SAKSPAPIR – STORMØTE 2018 
Møtedato 6. april - 8. april 
Saksnummer og navn 18-002-4 Regnskap 2017 
Saksbehandler Sentralstyret 
Arkivkode 321 

 
 
 
Siden et stormøte er Ungdom og Fritids høyeste organ mellom landsting, er det stormøte som 
vedtar regnskapet for det foregående året. 
 
Vedlagt sakspapirene ligger årsregnskapet for 2017. Revisjonsberetning vil bli delt ut på 
stormøte.  
 
Sentralstyrets forslag til vedtak 
Regnskapet for 2017 godkjennes. 
 



 
 
 

SAKSPAPIR – STORMØTE 2018 
Møtedato 06. april - 08. april 
Saksnummer og 
navn 

18-002-5 Budsjett 2018 

Saksbehandler Sentralstyret 
Arkivkode 321 

 
 
 
BUDSJETT 2018 
 
INNTEKTER TOTAL 2018 

1 Kontingenter 718 000 
2 Salgsinntekter 71 563 
3 Øvrige egne inntekter 557 250 
4 Offentlige inntekter drift 5 503 000 
5 Prosjektmidler 2 623 892 

  SUM DRIFTSINNTEKTER 9 473 455 
  

  UTGIFTER TOTAL 2018 
6 Lønnsutgifter (brutto) 3 297 989 
7 Honorar (netto) 150 000 
8 Konsulenttjenester  120 000 
9 Informasjon (ab, annonser, trykking) 128 200 

10 Arrangement 1 070 000 

11 
Sentralstyret, råd og utvalg og 
kretsstøtte 270 000 

12 Reise og opphold 659 500 
13 Kontor og administrasjon 1 236 280 
14 Øvrige driftskostnader 218 000 
15 Annen kostnader 2 623 892 
16 Varekostnader 123 250 
  SUM DRIFTSUTGIFTER 9 897 111 

  
 

DRIFTSRESULTAT -423 656 
 
Noter 

1. Kontingenter fra vår medlemmer 
2. Salgsinntekter er salg fra webshop, inkluderer håndboka 
3. Refusjoner og viderefakturering, salg av foredragsholdere og royalties 
4. Driftsstøtte, statsstøtte inkl. momskompensasjon og administrasjonskostnader 
5. Prosjekttilskudd 
6. Lønnskostnader, honorarer, feriepenger, AGA, AGA av feriepenger, gaver ansatte, sosiale kostnader 
7. Styrehonorar 
8. Documaster og manpowervikar 
9. Trykking av materiell og reklamekostnader 
10. Deltakeravgift eksterne møter, møteutgifter og arrangementskostnader (landskonferansen, 



arrangørfabrikken og jubileet), landsting/stormøte og kjøp av foredragsholdere 
11.  Sentralstyret og komiteer 
12.  Bilgodtgjørelse, passasjertillegg, reisekostnader, kost og losji. 
13. Husleie, strøm, renhold, leie av kopimaskin/frankeringsmaskin, inventar, datamaskiner, 

programvarelisenser, drift av nettside, databasen, vedlikehold av lokaler, datasupport, rekrutering 
ansatte, honorar regnskap/revisor, aviser/tidsskrifter, internskolering, telefon, internett, porto, andre 
fremmede tjenester 

14.  Kontingenter, gaver, forsikringspremier, bankgebyr og kretsmidler 
15. Andre kostnader (prosjektmidler) 
16. Varekjøp videresalg 

 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
Budsjettet for 2018 godkjennes. 
 
 
 



 
 
 

SAKSPAPIR – STORMØTE 2018 
Møtedato 6. april - 8. april 
Saksnummer og navn 18-002-6 Resolusjoner 
Saksbehandler Sentralstyret 
Arkivkode 321 

 
 
 
Resolusjoner er uttalelser som stormøtet kan komme med på enkeltsaker. Det skrives da en 
uttalelse om et konkret tema, og denne skrives til en eller flere bestemte mottakere. Dette kan 
være en god måte å fremme en sak på. 
 
Forbered gjerne uttalelsene på forhånd, og diskuter dem med andre i pausene. Sentralstyret må 
ha resolusjonene i hende innen lørdag kl. 19.00 for å kunne innstille ovenfor stormøtet på søndag 
formiddag. Da vi ikke setter av så veldig lang tid til den formelle delen av møtet kan det være lurt 
å samkjøre seg rundt forslagene.  
 
 
 
 



 
 
 

SAKSPAPIR – STORMØTE 2018 
Møtedato 6. april - 8. april 
Saksnummer og navn 18-002-7 Valg 
Saksbehandler Sentralstyret 
Arkivkode 321 

 
 
 
Stormøtet foretar ved behov suppleringsvalg til sentrale tillitsverv; Sentralstyre, Kontrollkomité og 
valgkomité. 

Det skal etterstrebes geografisk spredning, og begge kjønn skal være representert i alle styrer og 
utvalg. 

 

Suppleringsvalg:  

I pkt 12.10 i Lovene til Ungdom og Fritid heter det at «… Stormøte skal behandle suppleringsvalg».  

 

Valgkomiteens innstilling: 

Det foreligger ikke ønske om endringer fra tillitsvalgte etter valgkomiteens kontakt med tillitsvalgte 
for perioden 2017-2019 og betyr at det ikke er behov for suppleringsvalg.  
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