
 
 

                                                  SAKSPAPIR – Landsstyremøte 2022 
Møtedato 1.-3. april 2022 

Saksnummer og navn 
Saksbehandler 

22-1-8 Innkomne saker 
Landsstyret 
 
 

  

 

Sentralstyrets forslag til vedtak 
Landsstyret tar sakene til diskusjon og sakene oversendes deretter til sentralstyret for videre 
diskusjon og vedtak: 
 

A. Fylkesårsmøter – Digital framlegging av de lovpålagte sakene 
B. Fylkesårsmøtene som en del av regionale treff i stedet for et landstreff 

 
Bakgrunn 

§ 22.9 Landsstyret skal behandle: 

• Saker sentralstyret fremmer eller saker 25 % av fylkesleddene krever behandlet. 
 
Det har kommet inn én sak innen fristen: 

Forslagsstiller Saksnavn Kommentar organisasjonskonsulent 

UoF Oslo Forarbeid for endring av vedtektene 
angående gjennomføring av fylkesmøter 

UoF Nordland har meldt inn at de 
støtter saken 

Vedlegg: 
- Innkommende sak fra UoF Oslo 
- Innkommende sak fra UoF Nordland 

 
Sentralstyret har forbehandlet saken på sentralstyremøtet i mars, ettersom saken ikke hadde nok 
forslagsstillere til å kreve saken behandlet.   
 
Sentralstyret vedtok  
Styret vedtar at saken fra Ungdom og Fritid Oslo tas opp i landsstyremøtet som to separate saker. 
Styret innstiller følgende som forslag til vedtak på landsstyremøte: Landsstyre tar sakene til diskusjon 
og sakene oversendes deretter til sentralstyret for videre diskusjon og vedtak. 
 
Det ble tatt opp at det å dele møtet og få mer tid på årsmøtene til de «spennende» sakene. 

Landsstyret vedtar: 

 

Fylkeslag kan foreslå eller kreve saker behandlet.  

Fylkeslag må ved 11 fylker ha minimum 2 medforslagsstillere for å kreve en sak behandlet. 

Sentralstyret kan fremme saker.    



Innkommende sak Landsstyret 
 
Mottatt via nettskjema 2.3.2022 
 

Hvem representerer 
du?: 

Oslo 

Tittel på sak: Forarbeid for endring av vedtektene angående gjennomføring av fylkesmøter 

Bakgrunn: Vi vil at flest mulig får mulighet til å bli hørt, vi ønsker å gjøre det lettest mulig 
for flest mulig å delta, slik at vi som fylkesstyrer blir i stand til å være reelle 
representanter for medlemsklubbene. Sånn er det på mange måter ikke i dag 
med svært lav deltakelse sammenlikna med potensialet. Medlemsklubbene i 
Oslo gir tilbakemelding om at det er svært vanskelig å prioritere et slikt 
arrangement på grunn av få ressurser (både fysisk og digitalt). Mange ønsker 
å delta, men står mellom valget å holde åpent eller stenge for å delta på 
fylkesårsmøtet. Dette krever vedtektsendring på et landsmøte og landsstyret 
har ikke myndighet til å bestemme dette, men UoF Oslo ønsker at landsstyret 
skal se på to forslag med mål om igangsetting av vedtektsendring. Vi er åpen 
for flere idéer fra andre fylker.  

1. Digital framlegging av de lovpålagte sakene med tidsbegrenset mulighet til 
å stemme slik borettslag har gjennomfør generalsamlinger under corona. 
Dette vil medlemsklubbene kunne gjennomføre med klubbråd i sin åpningstid 
gjennomføring og krever ingen ekstra innsats i en allerede pressa hverdag. Vi 
arrangerer gjerne et treff i forbindelse med dette med kulturelle i nnslag, 
mulighet for klubbene til å møtes osv. men håper en slik modell vil kunne føre 
til et arrangement som i større grad frister til deltakelse og som gir mer enn 
det tar. 

2. Mange oppgir at de allerede deltar på landskonferansen og at arbeidsgiver 
ikke har mulighet til å frigi mer arbeidstid til arrangementer i regi av Ungdom 
og Fritid. For å unngå at vi konkurrerer med hverandre om de samme 
deltakerne kan fylkesårsmøtene i framtida arrangeres som en del av regionale 
treff i stedet for et landstreff.  

Forslag til vedtak: Landsstyret skal innstille et forslag til vedtektsendring for landsmøtet i 2023. 

Beskriv kort hvordan 
du ønsker saken 
behandlet: 

Dette er en sak som kan kreve flere behandlinger, vi ønsker først og fremst å 
skape en debatt og få fram gode forslag til hvordan vi kan gjennomføre 
fylkesårsmøter/sikre fylkesdemokratiet på en måte som sikrer reell mulighet 
til deltakelse fra medlemsklubbenes side.  

Ved forslag fra 
fylkeslag, hvilke 
fylkeslag er med på 
forslaget?: 

UoF Oslo 

Ditt navn (Fornavn og 
Etternavn): 

Lina Maria Karlsen 

Klubb: Tveitaklubben 

Epost: oslo@ungdomogfritid.no 

Er du ungdom eller 
voksen?: 

Voksen 

 

mailto:oslo@ungdomogfritid.no


Innkommende sak Landsstyret 
 
Mottatt via nettskjema 10.3.2022 
 

Hvem representerer 
du?: 

Nordland 

Tittel på sak: Støtte til innmeldt sak fra Oslo ang gjennomføring av Fylkesårsmøtene 

Bakgrunn: Vi ønsker også at det sees på alternativer til å få økt deltakelse på 
fylkesårsmøtene. Vi opplever minimal deltakelse og har hørt mange av den 
samme begrunnelsen som Oslo refererer til.  

Forslag til vedtak: Landsstyremøtet ser på alternative måter å gjennomføre fylkesårsmøtene 
for å få økt deltakelse.  

Beskriv kort hvordan 
du ønsker saken 
behandlet: 

Diskusjon, idémyldring.  

Ditt navn (Fornavn og 
Etternavn): 

Gro Helene Klingenberg  

Klubb: Apollo 

Epost: gro.klingenberg@narvik.kommune.no  

Er du ungdom eller 
voksen?: 

Voksen 

 

mailto:gro.klingenberg@narvik.kommune.no
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