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Sentralstyrets forslag til vedtektsendringer til landsmøtet – høringsutkast 

    
Vedtektene ble gjennomgått av en vedtektsrevisjonsgruppe bestående av Ida Braaten, Gjertrud 
Fludal og Thomas Wessel. Forslagene ble lagt fram for styret på styremøtet 2. september, der 
styret kom med noen flere endringsforslag. Gjertrud Fludal fikk i oppdrag å lage et dokument som 
viser tydelig endringsforslagene og hvordan de nye vedtektene vil se ut. Dette utkastet er blitt 
vedtatt av sentralstyret 9. desember og er nå blitt sendt ut på høring til lokallag, krets, region og 
andre kontaktpersoner som kan komme med forslag frem til 1. februar. 
 
 

Forslag 1: 
Fjerne paragraf 1.4 «Juba er en selvstendig organisasjon som samarbeider nært med 
ungdomsorganisasjonen Juvente, voksenorganisasjonene DNT - EDRU LIVSSTIL og IOGT i 
Norge og er tilsluttet den verdensomspennende IOGT-bevegelsen.» 
 
Begrunnelse: 
Det ønskes ikke fjernes fordi det ikke er sant, men fordi det kanskje ikke er så nødvendig å ha i 
vedtektene. Spesielt framstår siste delsetning og forklaringsordene foran organisasjonene som 
unødvendig. Om man ikke ønsker å fjerne hele paragraf 1.4 foreslår vi alternativt en endring til 
«Juba er en selvstendig organisasjon som samarbeider nært med Juvente, DNT - Edru Livsstil og 
IOGT i Norge.» 
 
 

Forslag 2: 

Endre paragraf 2.a-g fra 
«a. skape trygge og utviklende oppvekstmiljøer for barn.  
b. fremme en kunnskapsbasert alkohol- og narkotikapolitikk som bidrar til  
redusert bruk av rusmidler og dermed også en reduksjon i rus-skadene, spesielt de skadene 
som voksnes rusmiddelbruk påfører barn.  
c. drive informasjons- og holdningsarbeid om alkohol og narkotika blant barn og blant 
voksne som har ansvar for barn.  
d. gi barn positive erfaringer i et rusfritt oppvekstmiljø og hjelpe barn til å utvikle  
ferdigheter som gjør det lettere å velge vekk alkohol og andre rusmidler senere i  
livet.  
e. lære opp barn til å ta ansvar og delta i demokratiske prosesser.  
f. gi barn en mulighet til å lære mer om andre land og kulturer og i praksis hjelpe  
barn som lever i fattigdom og nød.  
g. utvikle barns toleranse og respekt for mennesker som tenker og lever  
annerledes enn vi selv gjør.» 
til 
«a. Skape trygge og utviklende oppvekstmiljøer for barn i et rusfritt miljø. 
b. Være en kunnskapsbasert stemme i alkohol- og narkotikapolitiske saker. Juba skal ha 
spesielt fokus på saker som påvirker barn og unge. 
c. Lære opp barn til å bli selvstendige og utvikle ferdigheter til å ta vare på seg selv, ta ansvar 
og delta i demokratiske prosesser. 
d. Gi barn en mulighet til å lære mer om andre land og kulturer og utvikle barns toleranse og 
respekt for mennesker som tenker og lever  
annerledes enn vi selv gjør.» 
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Begrunnelse:  
Det ble ganske langt og tungt å lese med 7 underparagrafer. Vi så at flere av dem lignet på 
hverandre og kunne slås sammen, samt at noen formuleringer bar preg av å være noen år gamle. 
 
 

Forslag 3: 
Flytte paragraf 2.2 som lyder «Alle aktiviteter og arrangementer i Juba skal være rusfrie.» til 
paragraf 4.3 
 
Begrunnelse: 
Vi anser at denne passer bedre sammen med de andre paragrafene under paragraf 4. 
 
 

Forslag 4: 
Endre paragraf 3.1 fra «Jubas primære målgruppe er barn i alderen 6 – 14 år, men alle som 
støtter formålet kan være medlemmer.» til «Alle som støtter formålet kan være medlemmer. 
Jubas primære målgruppe er barn i alderen 6 – 14 år.»  
 
Begrunnelse: 
Vi synes denne formuleringen viser tydeligere at man kan være medlem også når man ikke er 
mellom 6-14 år. 
 
Ønsker tilbakemelding på: 
Styret snakket også om man skulle gjøre det tydeligere at Juba også har noen tilbud for yngre og 
eldre medlemmer, slik som Vennskapsklubben og JubaTech og vurderte å legge til delsetningen 
«, med noen tilbud for de over og under Jubas primærmålgruppe.», men konkluderte med at det 
kanskje ikke var nødvendig å ha med i vedtektene. Hva tenker dere? 
 
 

Forslag 5: 
Endre paragraf 3.2 fra «Medlemmer er enten tilknyttet et lag eller står tilsluttet organisasjonen 
direkte.» til «Medlemmer skal i prioritert rekkefølge være tilknyttet et lag, en krets, en region 
eller tilsluttet organisasjonen direkte inndelt etter fylket.» 
 
Begrunnelse: 
Det er mer hensiktsmessig å ha direktemedlemmer tilknyttet krets der dette finnes enn 
hovedorganisasjonen, og det har derfor allerede vært praksis i mange år uten at man har sett at 
vedtektene har sagt noe annet. Det virker dermed naturlig å endre vedtektene slik at de speiler 
realiteten. 
 
 

Forslag 6: 
Ny paragraf 3.3 «Innmelding skjer skriftlig eller på annen etterrettelig måte som sentralstyret 
godkjenner.» Påfølgende paragrafer blir flyttet et nummer. 
 
Begrunnelse: 
Siden en senere paragraf sier noe om hvordan man melder seg ut anses det som naturlig å også 
nevne noe om hvordan man melder seg inn. 



 

3 

 

 
 

Forslag 7: 
Endre paragraf 3.3 (3.4 med ny nummerering) fra «Medlemskapet bekreftes årlig gjennom 
betaling av den fastsatte medlemskontingenten.» til «Medlemmer som ikke betaler kontingenten 
to år på rad strykes fra medlemsregisteret.» 
 
Begrunnelse: 
Tolker man eksisterende paragraf i strengeste forstand skal man egentlig utmeldes allerede første 
året man ikke har betalt kontingenten. Å vente til etter utgangen av det påfølgende året før man 
strykes er vanlig praksis. Alternativt kan paragrafen endres til «Medlemskapet bekreftes årlig 
gjennom betaling av den fastsatte medlemskontingenten og medlemmer som ikke betaler 
kontingenten to år på rad strykes fra medlemsregisteret.» 
 
 

Forslag 8: 
Fjerne siste setning fra paragraf 3.4 (3.5 med ny nummerering) som lyder «Medlemmer under 14 
år kan melde seg ut muntlig.» 
 
Begrunnelse: 
Dette er rett og slett vanskelig å gjennomføre i praksis da muntlige beskjeder til lokallagsledere 
ofte blir glemt eller ikke kommer fram til dem som har rettigheter til å fjerne medlemmer. 
 
 

Forslag 9: 
Legge til «, samt lokallagsledere,» i paragraf 4.1 slik at den lyder «Alle med styreverv regionalt og 
sentralt i Juba, samt lokallagsledere, må praktisere en rusfri livsstil så lenge de har slike verv. 
 
Begrunnelse: 
Dette står allerede i vedtektene i paragraf 8.4, men det framstår naturlig å også nevne her. Man 
kan vurdere å fjerne siste delsetning i paragraf 8.4, men i utgangspunktet beholdes den her slik at 
det kommer til å stå to steder. 
 
 

Forslag 10: 
Legge til ny paragraf 4.2 «Alle med faste styre- og instruktørverv i Juba skal levere politiattest til 
sentralleddet ved første valg / kurs eller ved endring av rolle i organisasjonen.» 
 
Begrunnelse: 
For å forebygge litt. Reglene for politiattest er nylig endret og man kan ikke be om ny attest i 
intervaller, men må være begrunnet i et rolleskifte. 
 
 

Forslag 11: 
Fjerne paragraf 4.2 (4.3 med ny nummerering) fra «Det er et felles voksenansvar å sørge for at 
alle arrangementer i Jubas regi er rusfrie og at barnas trygghet er ivaretatt.» 
 
Begrunnelse: 
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«Alle aktiviteter og arrangementer i Juba skal være rusfrie.» er forslått flyttet til denne paragrafen 
i forslag 3 og vi anser det som at de forsøker å si det sammen, men at den flyttede paragrafen er 
en tydeligere formulering. 
 
 

Forslag 12: 
Endre paragraf 5 til: 
§ 5 Landsmøte  

1. Landsmøtet i Juba er organisasjonens øverste myndighet og skal ordinært avholdes hvert 
annet år. 

2. Ordinært landsmøte skal behandle  
a. valg av møteledere og referenter  
b. valg av to representanter til å signere protokollen  
c. forretningsorden for møtet  
d. årsmelding og revidert regnskap for de to foregående årene 
e. innkomne saker  
f. arbeidsplan for de to neste hele årene 
g. medlemskontingent  
h. budsjett for de to neste hele årene. 
i. tilsetting av revisor  
j. valg av 

▪ Sentralstyrets leder. 
▪ Seks sentralstyremedlemmer. 
▪ Valgkomité bestående av en leder, to medlemmer og et varamedlem.  
▪ Kontrollkomité bestående av en leder, to medlemmer og et varamedlem.  

3. Sentralstyret har innstillingsrett på alle saker unntatt valg, der valgkomiteen innstiller. 
Kontrollkomiteen skal uttale seg om årsmelding og regnskap, og gi en vurdering av styrets 
arbeid. 

4. Sentralstyret har ikke stemmerett i egne meldinger og valg.  
5. Landsmøtet består av:  

a. To delegater fra hvert lokallag som er stiftet etter forrige årsskifte eller ved forrige 
årsskifte hadde under 30 betalende medlemmer.  

b. Tre delegater fra hvert lokallag som ved årsskiftet hadde over 30 medlemmer.  
c. En delegat fra hver krets.  
d. Sentralstyrets medlemmer.  

6. Alle medlemmer som har betalt kontingent inneværende eller siste år kan sende inn saker 
som skal behandles på landsmøtet. Kun lokallag som har sendt inn årsrapport i 
landsmøteåret har stemmerett på landsmøtet.  

7. Alle ordinære medlemmer har rett til å følge landsmøteforhandlingene med tale og 
forslagsrett. Landsmøtet kan gi talerett til observatører.  

8. Det skal føres protokoll fra landsmøtet. Denne skal være ferdigstilt innen én måned etter 
møtets slutt.  

9. Sentralstyret bestemmer tid og sted for landsmøtet, og skal sende ut innkalling til 
lokallagene minst fire måneder før landsmøtet skal starte. Innkallingen skal inneholde 
informasjon om frister for innsending av saker.  

10. Saker som skal behandles på landsmøtet, må være sentralstyret i hende minst tre måneder 
før landsmøtet. Sentralstyret skal sende ut komplett saksliste, alle forslag og sin innstilling 
til sakene på sakslista minst seks uker før landsmøtet.  

11. Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de godkjente stemmeberettigede 
etter punkt 4 er tilstede. Blanke stemmer regnes som gyldige stemmer. Et gyldig vedtak 
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må ha simpelt flertall med mindre annet er sagt i vedtektene. Det skal være skriftlig valg 
når en delegat krever det. Alle personvalg skal være skriftlige dersom det er mer enn én 
kandidat.  

12. Ekstraordinært landsmøte skal avholdes innen seks uker dersom  
a. sentralstyret,  
b. minst 1/3 av lokallagene eller  
c. 1/4 av lokallagene med støtte fra kontrollkomiteen 

krever det. Innkalling til ekstraordinært landsmøte må sendes til lokallagene minst én 
måned før møtets start. Kun sakene som nevnt i innkallingen kan behandles på det 
ekstraordinære landsmøtet. 

 
Begrunnelse: 
Vi synes vedtektene til Juvente var mer oversiktlige og har derfor hentet strukturen fra deres 
landsmøte-paragraf, i tillegg til at vi gjorde noen meningsbærende endringer. 
 
Oppsummering av endringer: 
Fjernet: 5.2a3«• Fylkeskontaktene der det ikke finnes kretsledd i aktivitet.» 
Endret opplistinga av hvilke 4 søsterorganisasjoner som har to representanter med tale- og 
forslagsrett til «Landsmøtet kan gi talerett til observatører.» 
Endret «Innkomne rapporter tre (3) måneder før landsmøte er grunnlag for  
representasjonsrett.» til «Kun lokallag som har sendt inn årsrapport i landsmøteåret har 
stemmerett på landsmøtet.» 
Endret frist for innkalling til lokallagene fra 6 måneder til 4 måneder. 
Endret frist for innsending av saker fra 4 måneder til 3 måneder. 
Lagt til: automatisk skriftlig valg på personvalg med mer enn en kandidat 
Lagt til: Godkjent protokoll skal være ferdig innen en måned etter møtet 
Fjernet 5.10b «b. Valg av komiteer og utvalg for å lette behandlingen av aktuelle saker.» 
Fjernet 5.10c «c. Godkjenne innkalling og sakliste» 
Endret: endre protokollkomite til kontrollkomite 
Endret: spesifiserer at landsmøtet velger leder av valgkomite og kontrollkomite 
Lagt til: ¼ av lokallagene sammen med kontrollkomite kan også kreve ekstraordinært landsmøte 
Endret: Innkalling for ekstraordinært årsmøte fra 3 til 1 måned, ingen spesifikasjon på utsending 
annet enn at kun saker nevnt i innkallingen kan behandles. 
 
 

Forslag 13: 
Endre siste del av tredje setning i paragraf 6.1 fra «ønsker å trekke inn i sitt arbeid» til «finner 
relevant for saken» slik at siste setning lyder «Styret kan gi møte- og talerett til andre som styret 
finner relevant for saken.» 
 
Begrunnelse: 
Vi likte formuleringen bedre. 
 
 
 

Forslag 14: 
Endre «DNT – EDRU LIVSSTIL» til «DNT – Edru livsstil» i paragraf 6.3. 
 
Begrunnelse: 
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Dette er slik organisasjonen selv skriver det. 
 
 

Forslag 15: 
Legge til ny paragraf 6.5c «ansette og avsette daglig leder» 
 
Begrunnelse: 
Tydeliggjøring. 
 
 

Forslag 16: 
Fjerne paragraf 6.5e «ved behov opprette et arbeidsutvalg og delegere oppgaver til dette.» og 
paragraf 6.5f «oppnevne utvalg for spesielle saker.» 
Legge til ny paragraf 6.6 «Styret velger selv sin arbeidsform det inkluderer å fordele 
arbeidsoppgaver og opprette de utvalgene som sentralstyret ser nødvendig.» 
 
Begrunnelse: 
Mer oversiktlig. 
 
 

Forslag 17: 
Legge til ny paragraf 6.7 «Sentralstyret velger hvem som skal representere Juba i andre 
sammenhenger.» 
 
Begrunnelse: 
Vanlig at Juba blir representer både i sentralstyrer til søsterorganisasjonene vår, landsmøter o.l. 
uten at det har stått spesifisert tidligere hvem som velger representantene. 
 
 

Forslag 18: 
Endre paragraf 7 til: 
 
§ 7 Kretser 

1. To eller flere lokallag kan danne kretser basert på felles geografisk tilhørighet der dette er 
hensiktsmessig. Kretsen skal hete “(område) krets av Juba”. Sentralstyret skal godkjenne 
opprettelsen av kretsen og navnet i tilfeller der området ikke indikerer den geografiske 
tilhørigheten til kretsen.  

2. Kretsårsmøte er kretsens øverste myndighet og gjennomføres ordinært innen utgangen 
av mai hvert år. 

3. Kretsårsmøtet består av: 
a. Tre (3) representanter fra hvert lokallag i kretsen. 
b. Kretsstyrets medlemmer 

4. Alle medlemmer som har betalt kontingent inneværende eller siste år har tale- og 
forslagsrett på møtet og kan sende inn saker som skal behandles på møtet. Kun lokallag 
som har sendt inn årsrapport for foregående år har stemmerett på kretsårsmøtet. 

5. Kretsstyret har ikke stemmerett i egne meldinger og valg.  

6. Alle medlemmer i kretsen som har betalt kontingent inneværende eller siste år har tale-, 
forslags- og stemmerett. Årsmøtet skal minst behandle 

a. årsmelding og regnskap for siste år  
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b. arbeidsplan og budsjett for kommende år  
c. innkomne saker  
d. valg av et styre som består av minst tre personer, deriblant leder, sekretær og 

kasserer 
7. Styret skal sende innkalling til alle medlemmer minst fire (4) uker før møtet. Saker som 

skal behandles på årsmøtet må være styret i hende minst to (2) uker før møtet. 
8. Kretsårsmøte er beslutningsdyktig når minst halvparten av de registrerte 

stemmeberettigede er til stede. 
9. Det skal føres protokoll fra årsmøtet, som sammen med årsmøtegodkjent årsmelding og 

regnskap skal sendes inn til Juba sentralt og til kretsens lokallag senest fire uker etter 
møtet. 

10. Det skal avholdes ekstraordinært årsmøte dersom kretsstyret, sentralstyret eller 1/3 av 
lokallagene i kretsen krever det. Årsmøtet følger samme regler som et ordinært årsmøte, 
men kan kun behandle de sakene som er nevnt i innkallingen. 

11. Det skal føres protokoll fra alle kretsstyremøter.  
12. En krets kan ikke bevilge beløp større enn samlet kr 10.000 pr år til formål utenfor Juba 

uten godkjenning fra Sentralstyret. 
13. En krets som ikke rapporterer forskriftsmessig eller tilfredsstiller kravet til antall lokallag 

etter punkt 1 kan legges ned av sentralstyret. En krets kan legge ned seg selv med minst 
3/4 flertall på årsmøtet. En krets kan likevel ikke legges ned dersom minst to lokallag 
ønsker å opprettholde driften. 

14. To eller flere kretser kan danne regioner basert på felles geografisk tilhørighet der dette er 
hensiktsmessig. Regionen skal hete “(område) region av Juba”. Sentralstyret skal 
godkjenne opprettelsen av regionen og navnet i tilfeller der området ikke indikerer den 
geografiske tilhørigheten til regionen. Regionen følger ellers de samme reglene som en 
krets. 

 
  
Begrunnelse: 
Kretsleddet blir fjernet som offisielt bindeledd mellom lokallag og sentralleddet fordi det er 
praksis allerede at sentralleddet tar kontakt med lokallagene direkte, og det fører til en likere 
informasjonsspredning. Det er viktig å understreke at det vil føre til få praktiske endringer for de 
aktive kretsene fra slik det praktiseres i dag. 
Endringen fra skjema til årsmøtepapirer som krav for kretsene skyldes at det per i dag ikke finnes 
et krets-skjema. 
Kravet om revisor er fjernet fordi det stort sett ikke er nødvendig for kretser med mindre de søker 
penger steder det er et krav uansett. Kretser kan selvfølgelig velge å ha det uansett. 
Regioner har tidligere ikke vært en offisiell struktur i Juba, selv om det finnes, og er her forsøkt 
formalisert. 
 
Oppsummering av endringer: 
Endret: Kretser er ikke lenger et offisielt bindeledd mellom lokallag og sentralleddet. 
Endret: Bestemmelse av geografisk område er flyttet fra sentralleddet til kretsen og 
lokallagene. 
Fjernet: «4. I fylker der det ikke er en aktiv krets, kan Sentralstyret utnevne en 
fylkeskontakt.» 
Endret: Kravet til rapportering er innsending av godkjent årsmøteprotokoll med årsmelding 
og regnskap i stedet for «skjema fastsatt av landsstyret» 
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Endret: Rettighetene på kretsårsmøtet er endret slik at det ikke bare kretsens medlemmer 
som har forslagsrett, men alle medlemmer i Juba. 
Fjernet: «13. Ordinært kretsårsmøte skal behandle: (…) i. Tilsetting av revisor [j. Valg av] 
• Råd og utvalg kretsårsmøtet finner hensiktsmessig.» 
Endret: Kortet ned den pålagte sakslista 
Lagt til: Krav om innsending av årsmøteprotokoll innen 4 uker etter avholdt møte. 
Fjernet: 15. Kretsstyret har som oppgave å lede arbeidet i kretsen etter de lover og regler som  
gjelder i Juba. 
Endret: Redusere minimumskravet om lokallag som kan opprettholde kretsen fra tre til to. 
Lagt til: Regioner er nå definert i vedtektene. 
 
 

Forslag 19: 
Endre paragraf 8 til: 
 
§ 8. Lokallag 

1. Et lokallag dekker et naturlig geografisk avgrenset område. 
2. Lokallag opprettet etter 01.01.2010 skal som hovedregel hete “Juba (område)”, der 

området indikerer den geografiske tilhørigheten til laget. Sentralstyret skal godkjenne 
opprettelsen av laget og navnet i de tilfeller dette ikke er det samme som stedstilhørighet. 

3. Et lokallag skal ha minst fem (5) medlemmer under 26 år, og ha én ansvarlig leder over 15 
år som er medlem av Juba. Denne lederen må praktisere en rusfri livsstil. 

4. Årsmøtet er lokallagets øverste myndighet og gjennomføres ordinært innen utgangen av 

mai hvert år. 

5. Alle medlemmer i lokallaget som har betalt kontingent inneværende eller siste år 
har tale-, forslags- og stemmerett. Årsmøtet skal minst behandle 

a. årsmelding og regnskap for siste år  
b. arbeidsplan og budsjett for kommende år  
c. innkomne saker  
d. valg av et styre som består av minst tre personer, deriblant leder, sekretær og 

kasserer 
6. Styret skal sende innkalling til alle medlemmer minst to uker før møtet. Saker som skal 

behandles på årsmøtet må være styret i hende minst én uke før møtet. 
7. Det skal føres protokoll fra årsmøtet, som sammen med årsmøtegodkjent årsmelding og 

regnskap skal sendes inn til sentralleddet senest to uker etter møtet. 
8. Lokallag der bare tre medlemmer eller færre er over 15 år, har dispensasjon fra kravet om 

årsmøte og eget styre valgt av og blant medlemmene. 
9. Lokallagsstyret skal sende inn årsrapport til sentralleddet innen 1. mai. 
10. Godkjenning som lokallag kan trekkes tilbake hvis laget ikke har hatt aktivitet eller 

rapportert slik det er pålagt i løpet av to (2) år. 

11. Et lokallag kan ikke oppløses så lenge minst 5 medlemmer under 26 år vil fortsette, og en 

av disse blir godkjent av organisasjonen som ansvarlig leder. 

12. Det skal avholdes ekstraordinært årsmøte dersom styret eller 1/3 av medlemmene krever 
det. Årsmøtet følger samme regler som et ordinært årsmøte, men kan kun behandle de 
sakene som er nevnt i innkallingen. 

13. Styret i lokallaget skal planlegge og gjennomføre arbeidet i laget, sørge for forsvarlig 
forvaltning av økonomi og eiendeler og følge opp årsmøtets vedtak. 

14. Det skal føres protokoll av styrets vedtak mellom årsmøtene. 
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15. Et lokallag kan ikke bevilge beløp større enn samlet kr 10.000 pr år til formål utenfor Juba 
uten godkjenning fra sentralstyret. 

16. Et lokallag kan ikke oppløses så lenge minst 5 medlemmer under 26 år vil fortsette, og en 
av disse blir godkjent av organisasjonen som ansvarlig leder. 

17. Ved eventuell oppløsning overtar kretsen eiendelene. Om kretsen ikke er i aktivitet 
forvalter sentralleddet eiendelene. 

 
 
Begrunnelse: 
 
Fjernet noen «selvfølgeligheter». Viktig å understreke at det at noe blir fjernet fra vedtektene ikke 
nødvendigvis betyr at det strider imot vedtektene å gjøre noe. 
Det ble ansett som nyttig å definere et lokallagsårsmøte, og også vise tydeligere at fritak fra valg 
av leder også er et fritak fra årsmøte. 
 
Endret: lag til lokallag (NB! Vil også påvirke resten av vedtektene) 
Fjerne: «5. Laget kan selv velge arbeidsform innen rammen av de lover som gjelder.» 
Lagt til: krav til saker på årsmøtet og regler for årsmøtet 
Lagt til: Regler for ekstraordinært årsmøte 
Fjerne: «15. Lagene kan selv innenfor denne lov vedta sine egne tilleggslover som må 
godkjennes av Jubas styre.» 
 


