Velkommen til Landsting 2019
Det er nå klart for Landsting i Ungdom og Fritid. Dette blir en helg fullspekket av temaer
som du skal få engasjere deg i.
Det er viktig at alle er innstilt på å være deltakende og aktive i alt som skal foregå. Dette kan bli
en helg vi sent glemmer, men da er vi avhengige av at alle bidrar.
I velkomstmappen du har fått finner du en guide til Landsting og ordforklaringsliste. Hvis du har
spørsmål underveis, tar du kontakt med styret eller sekretariatet i Ungdom og Fritid.
Vedlagt ligger også program for helgen. Hvis du er stemmeberettiget skal du ha mottatt
stemmeskilt ved innsjekk.
Vi forutsetter at alle deltar på hele møtet, også på det sosiale programmet om kvelden.
Vi gleder oss til en inspirerende og innholdsrik helg sammen med dere!
Kontaktpersoner under møtet
Linn Ersland: 483 15 280/ post@ungdomogfritid.no
André Ruud: 483 15 287/ leder@ungdomogfritid.no
Egne nattevakter opplyses om under møtet.
Med vennlig hilsen,

André Ruud
Generalsekretær
Ungdom og Fritid
- Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus
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Innsjekking og registrering
Møtestart
Konstituering
Møteregler og tegnføring
Beretning ved sentralstyret
Pause
Beretninger ved kontrollkomiteen og valgkomiteen
Tema 1: KURS
Tale- og debatteknikk for ungdom
Tale- og debatteknikk for de voksne
Middag
Sosialt program

Møtestart
Tema 2: Organisasjonsstruktur
Pause
Regnskap og budsjett
Styrehonorar
Kontingent
Tema 3: Lovene
Lunsj
Faglig bolk
Tema 4: Strategisk plan
Nominasjoner Ungdom og Fritids pris
Pause med frukt og is
Tema 5: Politisk program og resolusjoner
Pause
Innkomne saker
Tema 6: Organisasjonserklæring
Aktuelle saker
Innleveringsfrist endringsforslag og resolusjoner
Middag
Sosialt program
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Redaksjonskomiteens innstilling
Vedtak
Beretninger
Organisasjonsstruktur
Regnskap
Budsjett
Styrehonorar
Kontingent
Lover
Strategisk plan
Politisk program
Resolusjoner
Organisasjonserklæring
Innkomne saker
Pause med utsjekking av rom
Valg
Eksempler fra kretsene og avslutning
Lunsj og avreise

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

Reiseregninger skal sendes inn til sekretariatet innen en måned etter møtet.
Transportutgifter en legger ut selv (tog, buss, Ruter) dekkes mot regning. Vi dekker i
utgangspunktet ikke drosje med mindre det ikke er andre kommunikasjonsmuligheter på stedet. I
slike tilfeller må dette klareres med sekretariatet. Kjøring til/fra møter eller til for eksempel
flyplass dekkes med kr. 2, 74,-/km, pluss kr. 0,66 for passasjer, dersom det ikke er annen
kommunikasjon.
Dere vil finne et skjema for reiseregninger i velkomstmappa deres og dere kan også få det på
epost hvis dere sender en forespørsel til post@ungdomogfritid.no . Skjemaet kan sendes til
Ungdom og Fritid pr post eller epost. Husk å legge ved betalingsbilag/ kvitteringer.
Holdninger til Rusmidler
Vedtatt av Landsmøtet mai 1997
All samhandling mellom voksne og ungdom i Ungdom og Fritids regi skjer uten rusmidler.
Ungdom og Fritid er en ungdomsorganisasjon som også betjener voksne. Som voksne i
organisasjonen er vår oppgave å skape rom for ungdoms aktivitet og deltakelse. Ingen får det

bedre med rusmidler, og fordi vi betjener et offentlig felt, har organisasjonen et klart standpunkt
mot rusmidler.
Dette gjør at spesielt de voksne som innehar verv i organisasjonen har som oppgave å fremme et
rusfritt ståsted.
Dette betyr ikke at Ungdom og Fritid står på en totalavholdenhet, men vi ser at eldre alltid er
eksempler for de yngre.
Dette ansvaret må de voksne ta alvorlig, og de må sørge for at denne holdningen blir spredt i
organisasjonen.
RØYKFRITT MILJØ
Vedtatt av Stormøtet 2004
Vår oppgave er å skape rom for aktivitet og deltakelse. Derfor er all samhandling Ungdom og
Fritid i et røykfritt miljø.
Alle har et ansvar for at felles møteplasser skal være røykfri. Spesielt de voksne som innehar
verv i organisasjonen. Voksne oppfordres spesielt til ikke å røyke der det er unge til stede.
Dette betyr ikke at Ungdom og Fritid står for totalt røykeforbud for deltakere på våre
arrangementer, men vi ser at eldre alltid er eksempler for de yngre.

