
 
 

                                                  SAKSPAPIR – Landsstyremøte 2021 
Møtedato 23. oktober 2021 

Saksnummer og navn 
Saksbehandler 

21-1 Konstituering 
Landsstyret 

  

 
 
 

 

A. Valg av ordstyrere og referenter 
 

 
Sentralstyrets forslag til vedtak 
Ordstyrer: Trine Ottosen, Sentralstyreleder 
Referenter: Andrè Ruud, Generalsekretær 

Landsstyremøtet 2021 vedtar: 

 

 

B. Godkjenning av deltakerliste og delegatfordeling 
 

Delegat er en person som er valgt for å representere en gruppe. Dette kan for eksempel være 

en ungdom eller voksen som representerer et fylke. 

Første sak er konstituering. Det handler om å fordele roller og ansvar i møtet. Rollene byttes 

på og stemmes over for å sikre at demokratiet bestemmer.  

Ordstyrer er den som leder møtet. Ordstyrer holder orden på hvem som skal snakke, passer på 

at Landsstyremøtet holder tidsplanen, kommer gjennom alle sakene og sørger rett og slett for 

at møtet går riktig for seg.  

 

Referent fører protokoll, altså skriver referenten ned hva ble bestemt på møtet, og sørger for 

at alle forslag og vedtak blir skrevet riktig.  

 

Vedtak er det som blir bestemt på møtet. 



Sentralstyrets forslag til vedtak 
Deltakerliste og delegatfordeling godkjennes. 
 
Bakgrunn 
I henhold til lovene har delegatene ulike rettigheter rundt stemme-, tale- og forslagsrett.  
 
§ 22.6 Landsstyret består av: 

• Sentralstyret (uten varaer) med stemme-, tale- og forslagsrett (sentralstyret har ikke 

stemmerett på egen beretning og regnskap). 

• En voksen- og en ungdomsrepresentant fra hvert fylkesstyre, fortrinnsvis leder og nestleder. 

• I tillegg møter generalsekretær og en ansattrepresentant med tale- og forslagsrett. 

• I tillegg kan det inviteres observatører og gjester, der rettigheter vedtas av det enkelte 

landsstyret i henhold til forretningsorden. 

Landsstyremøtet 2021 vedtar: 

 

C. Godkjenning av innkalling 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak 
Innkallingen for Landsstyremøtet 2021 godkjennes. 
 

 
Bakgrunn 
I henhold til lovene skal Landsstyret innkalles med fire ukers varsel. Første «hold av datoen» ble 
sendt per e-post 22. juni 2021 til sentralstyremedlemmer og fylkesstyreledere. Innkallingen ble sendt 
per e-post 9. september 2021 til sentralstyremedlemmer og fylkestyremedlemmer. Landsstyremøtet 
er dermed innkalt innen fristen satt i lovene.  
 

Landsstyremøtet 2021 vedtar: 

 

 

 
D. Godkjenning av saksliste og dagsorden 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak 
Sakslisten for Landsstyremøtet 2021 godkjennes. 

Innkalling er en invitasjon til møtet. Innkallingen må følge våre lover.  



 

 
Bakgrunn 
Bare de sakene som står på sakslisten kan behandles på Landsstyremøtet. Under punktet uttalelser, 
kan deltakerne komme med forslag under behandlingen av sakslisten.  
 
 
SAKSLISTE LANDSSTYREMØTET 2021 

1. Konstituering 
2. Innkomne saker – Uttalelse gjenåpning 
3. Suppleringsvalg 

 

Landsstyremøtet 2021 vedtar: 

 

 

Forslag til dagsorden Landsstyremøtet 2021: 

 

PROGRAM 

11:30 Pålogging, registrering og løs prat 

12:00 Møtestart – Generalsekretær og sentralstyreleder UoF ønsker velkommen 

BLI KJENT 

 Samarbeidsoppgaver for å bli kjent på tvers av fylkene og sentralstyret  

FAGLIG PROGRAM 

 Bli kjent med: Strategiske Planer og politiske mål 2021-2023 

 Bli kjent med: Ungdomstema: Psykisk helse 

 Gruppeoppgaver 

 SAKER 

 SAK 1 Konstituering 

SAK 2 Innkomne saker → Uttalelse gjenåpning  

SAK 3 Suppleringsvalg  

 Evaluering 

Saksliste er de punktene som må behandles og vedtas under et møte. Sakene skal sendes 

inn på forhånd og stå i disse papirene for at alle skal ha lik mulighet til å sette seg inn i 

sakene før møtet. 

 

Dagsorden er en liste over saker som skal behandles i et møte. Hver sak benevnes som et 

punkt på dagsordenen. 

 



16:00 Takk for i dag! 

Landsstyremøtet 2021 vedtar: 

 

 

E. Valg av protokollunderskrivere og tellekorps 

Sentralstyrets forslag til vedtak 
Forslag til protokollunderskrivere og tellekorps utpekes av Landsstyremøtet. 
 
Bakgrunn 
Landsstyremøtet må velge to protokollunderskrivere som skal lese og godkjenne protokollen i 
etterkant av møtet. Man må også velge et tellekorps som skal assistere ordstyrer under 
avstemmingene. 

Landsstyremøtet 2021 vedtar: 

 

 

F. Godkjenning av forretningsorden 

Sentralstyrets forslag til vedtak 
Forretningsorden for Landsstyremøtet 2021 godkjennes. 
 
Forretningsorden  

1.               Åpne møter, lukking av møter  

Under plenumsdebatter og vedtak er Landsstyremøte åpent for pressen og andre inviterte. Dersom 
¼ av de stemmeberettigede krever det kan Landsstyremøte på særskilte punkter vedta å lukke 
plenumsmøter for:  

• Pressen, og/eller  

• Gjester, og/eller  

• Observatører  

Protokollunderskrivere skal lese og godkjenne protokoll i etterkant av et møte.  

Tellekorps har ansvar for avstemning ved valg. 

Forretningsorden er reglene for hvordan et møte skal behandle saker og hvem som har 

hvilke rettigheter. 



2.               Deltakernes rettigheter på Landsstyremøte  

2.1 Full tale-, forslags- og stemmerett har:  

• To delegater (minst én voksen og minst én ungdom) fra hvert fylkesledd i Ungdom og Fritid, 
samt sentralstyret, uten varaer. Sentralstyret har ikke stemmerett på egen beretning og 
regnskap.  

2.2 Møte-, tale- og forslagsrett har:  

• Møte-, tale- og forslagsrett gis til valgkomiteen og kontrollkomiteen  

• Møterett til observatører fra fylkesleddene  

2.3.               Møteplikt og tale- og forslagsrett har:  

• Generalsekretær og en ansattrepresentant 

2.4 Gjester og observatører:  

• Der Landsstyret ser det hensiktsmessig kan det gis tale- og forslagsrett til andre 
gjester/delegater. 

         Avstemninger  

• Alle forslag – unntatt til forretningsorden – skal leveres skriftlig til møteleder  

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 digitalt. 

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.  

Landsstyremøte 2021 vedtar: 

 

 

 

 



# Hvem representerer du? Representant Navn

Observatør Kontrollkomiteen / Observatør Voksen Kenneth Laugaland

1 Sentralstyret Ungdom Oscar Lone Olsen

2 Sentralstyret Ungdom Karina Kapelrud

3 Sentralstyret Ungdom Sol Angelica Berg Stavnes

4 Sentralstyret Voksen Leah Henriette Rafoss

5 Sentralstyret Voksen Tommy Wisth

6 Sentralstyret Voksen Marius Thoresen

7 Sentralstyret Voksen Trine Ottosen

8 UoF Agder Ungdom Knut Andreas Jensen

9 UoF Agder Voksen Nikolai Eklund

10 UoF Innlandet Ungdom Julie Iselin Berg

Observatør UoF Innlandet Ungdom Alfred Åmot

11 UoF Innlandet Voksen Gitte Aarum

12 UoF Møre og Romsdal Ungdom Julia

13 UoF Nordland Ungdom Johan-Fredrik Klingenberg

14 UoF Nordland Voksen Gro Helene Klingenberg

Observatør UoF Nordland Voksen Raymond Stolpen

15 UoF Oslo Ungdom Farhad Soufi

16 UoF Oslo Voksen Lina Maria Karlsen

17 UoF Rogaland Ungdom Isabell Buch 

18 UoF Rogaland Voksen Live Marie Osa

19 UoF Troms og Finnmark Ungdom Linn-Tone Sandnes Skaug

20 UoF Troms og Finnmark Voksen Hanne Johnsen Handå

21 UoF Trøndelag Ungdom Ava Klevan

Observatør UoF Trøndelag Ungdom Vendelin Fredin-Risvik

22 UoF Trøndelag Voksen Esten Mortensen Holien

23 UoF Vestfold og Telemark Ungdom Jenny Stavik

24 UoF Vestfold og Telemark Voksen Tor Øystein

25 UoF Vestland Ungdom Selma

26 UoF Vestland Voksen Siriann Lillevik 



 
 

                                                  SAKSPAPIR – Landsstyremøte 2021 
Møtedato 23. oktober 2021 

Saksnummer og navn 
 
Saksbehandler 

21-2 Innkomne saker – 
Uttalelse gjenåpning 
Landsstyret 

  

 

 
 
 

Sentralstyrets forslag til vedtak 
Uttalelsen godkjennes. 
 

Bakgrunn 

Fritidsklubbene og ungdomshusene står i en alvorlig situasjon etter pandemien. Klubbene har hatt 

stort frafall og får ikke den samme oppmerksomheten som blant annet den organiserte idretten. Vi 

ønsker å sette klubbene på kartet og mener at Fritidsklubbene er avgjørende etter pandemien.  

Se vedlagt uttalelse. 

 

Landsstyremøtet 2021 vedtar: 

 

 

 

 

En uttalelse er en tekst om et politisk tema. Møtet diskuterer uttalen og den kan bli vedtatt 

eller avvist. Mange uttalelser er dagsaktuelle, mens andre ikke. Uttalelser kan fastslå ny 

politikk, men også en presisering av allerede vedtatt politikk eller for å aktualisere gjeldene 

politikk. Uttalelser brukes ikke bare for å presisere og fastslå politikk, men er óg er virkemiddel 

for å få oppmerksomhet om en sak.   



 

Fritidsklubbene er avgjørende etter pandemien  
 
Etter over 1,5 år med pandemi står fritidsklubbene, som den største fritidsaktøren for ungdom 
etter den organiserte idretten, overfor en svært alvorlig situasjon. Klubbene har i løpet av 
pandemien hatt et frafall på 32% eller 30 000 deltakere, ifølge Ungdata.  
 
Ungdom og Fritid har ved flere anledninger løftet behovet for gjenreisningstiltak for fritidsklubbfeltet 
uten at vi opplever å bli lyttet til. Til sammenligning har idretten som har hatt et frafall i 
ungdomsdeltakere på 6,5% under pandemien, fått 5 millioner til rekrutteringstiltak. Det er et prekært 
behov for å også løfte fritidsklubbtilbudet som brukes av 100 000 barn og unge jevnlig, og 
ungdomsmedarbeiderne som viktige voksenpersoner for ungdom på klubbene.  
 
Det er mer enn 650 fritidsklubber som står klare til å ta imot ungdom, men de har behov midler de 
kan bruke for å rekruttere ungdom tilbake til klubbene. Deres største rekrutteringsarenaer er 
attraktive aktiviteter og arrangementer, men for å skape dette trengs det midler. I gjennomsnitt har 
en klubb 70 000 i årlige aktivitetsmidler, dette holder ikke for å få tilbake de 30 000 deltakerne som 
under pandemien har mistet sitt tilbud. Det er et sterkt behov for midler som raskt kan deles ut 
direkte til fritidsklubbene. På den måten vil de kunne nå ut med sitt tilbud til barn og unge og lage 
viktige møteplasser i året som kommer. Parallelt må det settes av nok ressurser til bemanning, og i 
en periode øke bemanningen. Dette er fordi ungdomsarbeiderne må være forberedt på å møte en 
høyere andel ungdom som har psykiske helseplager på grunn av pandemien. Det vil kreve et 
kompetanseløft, som også påpekes av Kjøs-utvalget. Det må være nok ungdomsarbeidere med 
opplæring i psykisk helse for å kunne ivareta ungdommene på best mulig måte. 
 
Jevner ut forskjeller  
Fritidsklubbene er viktige fritidstilbud fordi de bidrar til å redusere ulikhet og utenforskap. Dette 
henger sammen med at klubbene er gratis lavterskel tilbud som når alle typer ungdom, men særlig 
når de unge med lav sosioøkonomisk status, med minoritetsbakgrunn og med sosialt svake relasjoner 
til skole og foreldre. NOVA-rapporten «Fritidsklubber i et folkehelseperspektiv», viser at ungdommer 
som bruker klubb har noe sterkere vennerelasjoner enn andre ungdommer. Dette skyldes klubbens 
arbeidsform og innretning. 
 
Viktige kulturbidrag  
Klubbene er også essensielle til å fange opp og skaper nye populærkulturelle trender kontinuerlig. 
Det skjer fordi ungdommene selv skaper og utvikler aktiviteter med veiledning fra 
ungdomsarbeidere. Denne metodikken gjør at klubbene skaper både morgendagens utøvere, 
publikum og arrangører. Derfor er fritidsklubbene i dag den største kulturarenaen for ungdom 
nasjonalt, og en viktig del av den kulturelle grunnmuren lokalt.  
 
Etter 1,5 år med pandemi så blir ungdomsarbeidet ekstra viktig fremover, og i årene som kommer.  
Derfor er vi i Ungdom og Fritid veldig opptatt av gjenåpningsstrategien for feltet. Fritidsklubbene er 
en stor og nasjonal struktur, men er likevel ikke forankret i lovverket. Dette fører til betydelig 
usikkerhet og ustabilitet når tilbudet prioriteres vekk i stramme kommunale budsjetter.  
 
Fritidsklubbene og ungdomsmedarbeiderne er med litt drahjelp, klare for å ta imot enda flere, og 
være en aktiv og viktig del av en nødvendig gjenreisningsplan for barn og unge etter pandemien.   



 
 

                                                  SAKSPAPIR – Landsstyremøte 2021 
Møtedato 23. oktober 2021 

Saksnummer og navn 
Saksbehandler 

21-3 Suppleringsvalg 
Landsstyret 

  

 

 
 
 

 
Det er ikke behov for suppleringsvalg. 

Et suppleringsvalg er et valg som avholdes for å finne nye representanter til en valgt 

forsamling der det ikke er valgt vararepresentanter eller der vararepresentantene allerede har 

tiltrådt. 
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