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Ordforklaringsliste til Landsmøte 2021 
 
Kjære deltaker. I løpet av helgen kan det dukke opp en del ord, forkortelser, og uttrykk som kan 
være vanskelige å forstå om du ikke har hørt de før. I denne ordforklaringslisten vil du få en enkel 
forklaring på disse. Ordene står i alfabetisk rekkefølge, slik at du finner raskt frem til ordet du leter 
etter. 
 
Vi gleder oss til å se deg digitalt på Landsmøtet! 
 
 
 

Møtebegreper: 
 
Arbeidsutvalg (AU) – består av sentralstyreleder og de to nestlederne i sentralstyret. 
 
Beretning – En oppsummering av tiden som har gått siden forrige Landsmøte. Alle skal få tilgang 
til denne oppsummeringen sammen med sakspapirene. I tillegg til oppsummeringen fra 
sentralstyret (sentralstyrets beretning), skal også kontrollkomiteen og valgkomiteen levere en 
oppsummering (beretning) til Landsmøtet. 
 
Dagsorden – den formelle delen av programmet for Landsmøtet. 
 
Delegat – En delegat er en person som er valgt for å representere en gruppe av medlemmer i en 
organisasjon. Hvert fylkesledd kan velge tre- fire delegater, som har stemmerett på Landsmøtet. 
 
Endringsforslag – Melde inn forslag til endringer på saker hvis en er uenig i noe.  
 
Fordelingsutvalg – ungdommene i sentralstyret fordeler ut Frifond midler til medlemsklubbene 
 
Forretningsorden – forretningsorden er møtereglene vi har under Landsmøtet. 
 
Fylkesledd – Fylket fungerer som et demokratisk ledd mellom medlemsklubbene og sentralleddet. 
Et fylkesledd består derfor av: Alle Ungdom og Fritids medlemmer innenfor fylkets grenser, et 
fylkesstyre som består av både voksne og ungdom. I fylkesleddet blir det avholdt årlige 
fylkesmøter. 
 
Kontrollkomité – sørger for at alle gjør det de skal, passer på at lovene følges. 
 
GoPlenum – et program som gjør at man kan følge med på sakene, ta ordet, melde inn forslag og 
stemme. 
 
Landsmøte – Organisasjonens viktigste møte, der det blir bestemt hva organisasjonen skal stå 
for, hvilke saker det er viktig at vi mener noe om, der det blir vedtatt nye lover, og der man kan 
være med å bestemme hvordan organisasjonens politiske satsingsområder skal se ut de neste 
årene. 
 
Lover – vedtektene til ungdom og Fritid, som sier hva vi skal og ikke skal gjøre. 
 
Observatør – en deltaker fra fylkesleddene uten stemmerett, men med forslags- og talerett. 
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Ordstyrer – den som leder oss gjennom alle sakene i møtet. 
 
Organisasjonserklæring – En oversikt over hva som forventes av alle de ulike leddene i Ungdom  
og Fritid. 
 
Redaksjonskomité – de som behandler alle innkomne forslag og endringsforslag under 
Landsmøtet. 
 
UoF mener – Oversikt over hva Ungdom og Fritid mener om ulike politiske saker.  
 
Saksliste – en liste over sakene vi skal behandle på Landsmøtet. 
 
Sekretariatet – De som jobber på kontoret til Ungdom og Fritid. 
 
Sentralstyret – de som velges til å styre mellom Landsmøtene. 
 
Strategisk plan – en plan for hva hele organisasjonen skal jobbe med de neste to årene. 
 
Tillitsvalgt – alle i fylkesstyrene, sentralstyret og i komiteene defineres som tillitsvalgt, at en har et 
verv i organisasjonen. 
 
Uttalelser (resolusjoner) – uttalelser fra Landsmøte rundt politiske saker, som organisasjonen vil 
ha et spesielt fokus på. 
 
Valgkomité – valgkomiteen jobber med å finne kandidater til verv. 
 
Zoom – program for videomøter og webinarer. 
 
 

Samarbeidspartnere:  
 
BFD - Barne- og familiedepartementet 
 
BUFDIR - Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
 
ECYC – European Confederation of Youth Club Organsations. Dette er det europeiske 
fellesskapet for nasjonale interesseorganisasjoner for ungdomshus og fritidsklubber. Her Ungdom 
og Fritid er medlem. 
 
Frivillighet Norge – Paraplyorganisasjon for alle frivillige organisasjoner i Norge. 
 
Hdir – Helsedirektoratet 
 
HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. Het tidligere HBV (Høgskolen i Buskerud og Vestfold). Viktig 
samarbeidspartner i arbeidet med å etablere en høyskoleutdanning for ungdomsarbeidere. 
 
KS – Kommunesektorens organisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlem her. 
 
KUD – Kulturdepartementet 
 
LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. 
 
NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.  
 
Poywe – Står for «Professional open youth work in Europe» og er et internasjonalt nettverk vi er 
medlem i.  
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Tverga – Et ressurssenter for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge.  
 
UF – Unge funksjonshemmede; et samarbeidsorgan for funksjonshemmedes 
ungdomsorganisasjoner i Norge. 
 
UKM – Er «Ung Kultur Møtes», en arrangør som bidrar til at barn og unge får deltakelse i 
kulturlivet. Med kulturliv, så menes ulike aktiviteter innenfor kultur.  
 
 
Andre begreper:  
 
Aktiv Ungdom – En støtteordning for internasjonale aktiviteter både for ungdom, 
ungdomsarbeidere, og organisasjoner.  
 
Barnefattigdom – Barn og unge som vokser opp i en familie med lav inntekt. Altså de som i en 
norsk standard vokser opp i en familie der inntekten begrenser deres mulighet til å delta for 
eksempel på fritidsaktiviteter.  
 
Barnekonvensjonen – FNs konvensjon om barns rettigheter. En lov som gjelder alle barn og 
ungdommer i Norge, og som gir rettigheter innenfor mange områder av livet.  
 
Fagforbundet – Stor fagforening med nesten 300 000 medlemmer. Underavdeling i LO. 
 
Egenorganisert aktivitet – Aktiviteter som barn og unge selv organiserer. Ofte kaller man f.eks. 
skating, parkour, BMX, osv. for egenorganisert aktivitet. Egenorganisert aktivitet betyr at det ikke er 
en idrett som typisk blir organisert av et idrettsforbund, som f.eks. håndball eller fotball.  
 
Folkehelse – Befolkningens helsetilstand i sin helhet. Å jobbe med folkehelse handler om å finne 
ut hvordan helsen er i befolkningen, og sette i gang tiltak for at alle skal få en bedre helse, både 
fysisk og psykisk.  
 
Frifond – En støtteordning opprettet av Stortinget for å gi ungdom mulighet til å lage aktiviteter på 
fritidsklubben. Ungdom og Fritid deler hvert år ut millioner av kroner til våre medlemsklubber, 
gjennom støtteordningen Frifond. Ungdom og Fritid mottar Frifondsmidler fra LNU. 
 
Fritidserklæringen – En avtale mellom politikere, organisasjoner, og kommunene om at alle de 
skal jobbe for at alle barn har mulighet til å delta i minst én fritidsaktivitet sammen med andre.  
 
Fritidsklubbenes dag – Hvert år, siste lørdag i april, viser mange fritidsklubber seg frem i 
lokalmiljøet for å få flere brukere, og skape et godt inntrykk hos politikere, foreldre og andre som 
vet for lite om fritidsklubb. 
 
Heldigitalt – Alt foregår via internett, og ikke via en fysisk samling eller et oppmøte. Dette betyr at 
noe sendes/ streames på digitale plattformer.  
 
Inkluderende organisasjonsliv – Mange organisasjoner og fritidsklubber passer dårlig for 
funksjonshemmede, ettersom flere har utfordringer som å være blind, sitte i rullestol, eller liknende. 
Ved å satse på et «inkluderende organisasjonsliv» ønsker man å gjøre noe med dette, og sørge 
for å skape tilbud som er tilrettelagt for alle. 
 
Insentivordning – Noe som gjør det attraktivt for kommunen å velge å gjøre noe. En gulrot 
(penger) fra for eksempel staten om kommunen velger å lage en fritidsklubb.  
 
Innovative – Innovativ betyr at man er tenker nytt, og at man skaper nye idéer. Innovative 
mennesker ser en mulighet i noe, og bruker denne muligheten til å skape en bedre løsning enn det 
som allerede eksisterer.  
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Kompetanseheving – Skaffe seg mer kunnskap om et emne eller område, ved for eksempel å ta 
et kurs eller ved å studere. 
 
Konjunktur – Er en økonomisk situasjon. Vi snakker gjerne om at klubbene blir offer for svingende 
konjunkturer – og da mener vi gjerne at klubber legges ned i nedgangstider. 
 
Kvalitetskriterier – Er en standard for hvordan man ønsker at kvaliteten på noe skal være. 
Ungdom og Fritid og Fagforbundet utvikler dette for fritidsklubber og ungdomshus.  
 
Kulturarena – Er et sted der man kan drive med kultur av ulike former. For eksempel opera, 
teater, konserthus, og fritidsklubb. 
 
Lovfesting – Å lovfeste fritidsklubber betyr at Norge MÅ ha fritidsklubber og ungdomshus. Nå er 
det frivillig for norske kommuner å ha fritidsklubber og ungdomshus, og når kommunene har for lite 
penger kan fritidsklubbene bli stengt. Hvis fritidsklubber blir lovfestet, kan ikke dette skje.  
 
Mandat – Fullmakt 
 
Marginalisering – Å gjøre noen eller noe mindre viktig, eller å holde noen utenfor makt eller 
innflytelse.  
 
Medvirkning – Ungdoms mulighet til å delta aktivt i arbeidet med å drive klubben sin. Medvirkning 
kan også forklares som medbestemmelse. 
 
Mestringsopplevelse – Å føle at man lykkes med noe, eller får til noe man trodde var vanskelig. 
 
Organisasjonserklæring – En oversikt over hva som forventes av alle de ulike leddene i Ungdom 
og Fritid. 
 
Region – En region er et avgrenset geografisk område som er større enn kommunen, og mindre 
enn nasjonen. 
 
Salderingspost – Saldering betyr å kutte noe, og post betyr i denne sammenhengen en 
budsjettpost – altså midler (penger) som er satt av for å dekke noe. Salderingspost er altså et sted 
hvor kommunen kan velge å kutte bruken av penger.  
 
Stigmatisering – Fremstille noe ekstra negativt. 
 
Ungdomsinitierte og ungdomsstyrte aktiviteter – Aktiviteter der ungdom selv får ta initiativ og 
får være med å bestemme. Med andre ord, aktiviteter der det ikke bare er de voksne som 
bestemmer og gjør alt.  
 
Ungdomsledelse – Kurstilbud for ungdomsarbeidere, arrangert av Ungdom og Fritid. Kursene 
skal gi ungdomsarbeidere veiledning om hvordan de kan drive god ungdomsmedvirkning på 
fritidsklubbene.  
 
Ung til ung formidling – Ungdom lærer hverandre det de kan. 
 
Unge arrangører – Ungdom som arrangerer konserter, forestillinger, aktiviteter, og 
arrangementer. Det er en del av Ungdom og Fritids prosjekt «Arrangørfabrikken».  
 
Valgbarhet – om man oppfyller kravene til å velges inn i for eksempel kommunestyrer, 
fylkesstyrer, eller på Stortinget.  
  
Åpne møteplasser – Et annet ord for fritidsklubber.  
 
 
 


