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Sak 1 – Åpning

Sak 2 – Konstituering
a. Godkjenning av delegater
Forslag:
b. Godkjenning av forretningsorden
Forslag:
c. Valg av møteledere:
Forslag: Ida Braaten og Martin
Strand
d. Valg av referent
Forslag: Unni Christiansen og
Rune Engelvold
e. Valg av protokollunderskrivere
Forslag:
f.

Valg av redaksjonskomite
Forslag:

g. Valg av tellekorps
Forslag:

Sak 2.b Forretningsorden
Sammensetning, tale-, forslags- og stemmerett
1. Som delegat regnes en som har tale-, forslags- og stemmerett.
2. Alle delegater som representerer lag i tråd med Jubas vedtekter
har tale-, forslags- og stemmerett i alle saker.
3. Syv medlemmer fra sentralstyret har tale-, forslags- og stemmerett i
alle saker unntatt valg, årsmeldinger og regnskap.
4. Tale- og forslagsrett har:
• Alle betalende medlemmer av organisasjonen
• De valgte møtelederne
• Daglig leder.
• Andre ansatte kan gis tale- og forslagsrett ved behandling
av saker som angår deres ansvarsområde som ansatte
5. Møtelederne kan, i samråd med landsmøtet, også gi talerett til
andre.

Møtets gang
Taletid
6. Taletid for innlegg er normalt begrenset til tre minutter.
7. Taletid for replikker og svarreplikker er normalt begrenset til ett
minutt.
8. De valgte møtelederne kan, i samråd med landsmøtet, innføre
begrensninger eller utvidelser i taletiden. Det kan gjøres unntak fra
avgrenset taletid for forslagsstiller e.l.
Antall innlegg og replikker
9. Hver person gis maksimalt tre innlegg per sak. Møtelederne kan i
store dokumenter regne hver overskrift som egen sak. Møtelederne
kan gjøre unntak for forslagsstiller e.l.
10. Til hvert innlegg kan det maksimalt gis to replikker og én
svarreplikk. Møtelederne kan om nødvendig avgrense
replikkordskiftet mer enn dette.
11. Hver delegat kan få ordet til forretningsorden bare en gang under
hver sak, eller hver overskrift i større saker.
Debattregler
12. Den som ønsker ordet, melder seg ved å vise stemmetegn. Alle
innlegg, replikker og innlegg til forretningsorden holdes fra
talerstolen.
13. Innlegg til dagsorden, forretningsorden og voteringsorden skal
slippes til utenom talerlisten.
14. Møtelederne eller delegater kan foreslå å sette strek når de mener
at en sak er ferdig drøftet. Etter at strek er satt, kan det ikke meldes
nye innlegg eller fremmes nye forslag I saken.
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Forslag
15. Landsmøtet kan, med kvalifisert flertall, vedta at saker som er
innkommet etter fristen fastsatt i innkallingen, likevel kan tas opp til
behandling.
16. Alle forslag som leveres under møtet skal leveres skriftlig, og
innenfor de satte tidsfrister.
Unntak
17. Møtelederne kan fremme forslag om at det blir gjort unntak fra
dagsorden eller forretningsorden. Møtet må gi sin tilslutning ved
absolutt flertall.
18. Saker kan besluttes gjenåpnet med simpelt flertall.
Redaksjonskomiteens arbeid
19. Redaksjonskomiteen skal:
• Redigere og samordne innkomne forslag slik landsmøtet og
møtelederne bestemmer.
• Gå gjennom alle skriftlige endringsforslag og sortere
forslagene
• Redigere sammen forslag som går på samme sak.
• Redigere og arbeide med forslagene slik at de har rett
målform m.m. til det dokumentet de skal inn i.
• Gjøre forslag om hvordan landsmøtet skal behandle hvert
enkelt forslag, for eksempel vedta eller forkaste det,
plassering av forslaget dersom det skal vedtas eller
oversende det til Landsstyret for videre behandling etter
landsmøtet.
20. Ved avstemming i landsmøtet blir redaksjonskomiteens forslag satt
opp mot de andre forslagene som fremdeles er opprettholdt.

Regler for avstemning
Generelt
21. Landsmøtet kan gjøre vedtak når mer enn halvparten av de
stemmeberettigede er til stede.
22. Definisjoner på flertall:
• Simpelt flertall: Det forslaget som får flest stemmer vinner.
• Absolutt flertall: Mer enn halvparten av de med stemmerett
som er til stede, må stemme for forslaget. De som ikke
stemmer, stemmer i praksis mot forslaget.
• Kvalifisert flertall: Minst 2/3 av de med stemmerett som er til
stede, må stemme for forslaget. De som ikke stemmer,
stemmer i praksis mot forslaget.
23. Alle med stemmerett som forlater møtesalen under møtet, skal
levere stemmetegnet til møtelederne, slik at man alltid har full
oversikt over hvor mange med stemmerett som er til stede.
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24. Skriftlig avstemning skal gjennomføres dersom en delegat eller
møteleder krever det,
25. Får to forslag eller to kandidater likt stemmetall, skal det
gjennomføres ny avstemning. Ved gjentatt stemmelikhet
gjennomføres en loddtrekning.
Vedtektsendringer
26. Vedtektsendringer krever kvalifisert flertall.
Andre vedtak
27. Dersom ikke annet er sagt, blir saker avgjort med simpelt flertall.
Avstemning skjer normalt ved å vise stemmetegn.
28. Etter at avstemning om enkeltpunkter i et dokument er gjennomført,
skal dokumentet voteres over i sin helhet.
Personvalg
29. Ved personvalg skal det være skriftlig valg dersom det er forslag
om mer enn én kandidat.
30. Personvalg med to kandidater avgjøres med simpelt flertall.
Dersom det er flere kandidater, gjennomføres valget i flere runder,
der den med færrest stemmer strykes i hver runde inntil det er to
stykker igjen, eller én får absolutt flertall.
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Sak 3 – Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 4 – Årsmelding 2019 og 2020
a.

Årsmelding 2019

b.

Årsmelding 2020

Forslag til vedtak: Årsmelding for 2019 og 2020 godkjennes.

Årsmelding 2019
for
Junior- og barneorganisasjonen
Juba
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Innledning
I 2019 har målet for Juba å opprettholde stabil drift, medlemsvekst og aktiviteter.
Vi har også jobbet med å få et tettere samarbeid mellom de ulike arbeidsområdene våre, de ansatte og
prosjektene, slik at vi bedre kan dra veksel på kompetanse og resurser både hos ansatte og frivillige i
organisasjonen.
Det har vært arrangert mye god aktivitet med stort deltakerantall. På de største arrangementene har det
vært mellom 140 og 200 deltakere. Også i 2019 var det stor deltakelse på Juniorleiren med 199
deltakere! Vi har en svak nedgang i medlemstall i 2019 med 727 medlemmer under 26 år pr.
31.12.2019
Vi er likevel optimistiske og ser stor interesse for Juba og kommer til å jobbe med å videreføre
tiltakene som fungerte.
Vår største utfordring er å rekruttere nok ledere. Vi har derfor fokusert på dette og jobber med
strategier både for å beholde eksisterende ledere og å knytte til oss nye.
Ett av tiltakene er å tilby kurs i Jubas modningsprogram Trygg Oppvekst for alle ledere i Juba. Vi ser
også at det er nyttig å gi egne tilbud til Jubamedlemmer over 13-14 år, slik at det blir både naturlig og
interessant for dem å gradvis ta mer ansvar og etter hvert kunne ta på seg lederansvar.
Da det har vært redusert bemanning i administrasjonen grunnet 50% langtidssykemelding for
aktivitetskonsulenten fra september 2019, valgte vi å legge kurset for lederne til 2020.
Å ha aktivitetskonsulent i 50% stilling har naturlig nok preget en del av arbeidet i administrasjonen,
men vi har løst oppgaver i fellesskap og samarbeidet godt. Fra september 2019 har daglig leder Kari
Torbjørnsen vært i svangerskapspermisjon, og Eli Kjønsberg har vært vikar for henne. Kari er tilbake i
august 2020.
Høsten 2019 har vi ansatt Oda Dalhøy som kontormedarbeider/vikar for aktivitetskonsulenten på
timebasis. Dette har vært til stor hjelp. Oda kjenner Juba godt og har kunnet trå til på mange områder,
bl.a. i arbeidet med bladet, nettsiden utsendelser og annet forefallende, administrativt arbeid.
Det er god kontinuitet i arbeidet som legges ned rundt om i landet og det er ingen tvil om at Juba
oppleves som et godt fritidstilbud for mange. Nå blir det viktig fremover at enda flere får vite om
tilbudet og at vi øker synligheten der vi har kapasitet.
Styret og administrasjonen vil gjerne takke alle som på ulike måter bidrar til Juba. Takk for
engasjementet både lokalt, regionalt og sentralt. Takk for at dere kommer med tilbakemeldinger, både
ris og ros, på vårt arbeid. Målet for alle er et enda større og sterkere Juba, og det er godt å vite at vi er
mange på laget.

Medlemstall og verving
Medlemstall og verving har vært en viktig sak for styret og organisasjonen også i 2019. Vi ser at
rekrutering av ledere er svært viktig, og en utfordring vi må jobbe videre med. Mange ønsker å delta
på Jubas ulike aktiviteter, det er gledelig og inspirerende. Vi ser at det har stor, positiv effekt at både
voksne og barn trives på store og små aktiviteter. En viktig del av rekruttering til lederroller ligger i å
legge til rette for medlemmer i tenårene. Vi ønsker å tilby opplegg for denne aldersgruppen slik at de
forsetter å føle seg hjemme i Juba.
Vi har i 2019 videreført tiltak for å gjøre vervingen mer effektiv og sikre at flere betaler ved
innmelding. Det har også blitt utviklet gode rutiner for kontingentpurring som virker positivt på
medlemstallet.
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Sentral aktivitet
De sentrale aktivitetene til Juba har svært mange deltakere. Særlig sammenlignet med antall
medlemmer har vi en svært stor andel som er aktive og deltar på aktivitet. På de aller fleste sentrale
aktivitetene, og de større regionale, samler vi godt over 100 deltakere. Vi har fått god rutine på hvem
som arrangerer de forskjellige aktivitetene, og de utfyller hverandre godt på både tid, sted og type
aktivitet.
Juniorleir 2019
I år var det Vestfold krets som sto for Juniorleiren. Den foregikk på Gon Camping fra 23.-29. juni.
Leiren hadde 199 deltakere.
Tema for leiren var «Sommer i Vestfold».
Aktiviteter man kunne være med på var blant annet opplæring i førstehjelp, baking, koding, radio,
dans og miniputt-aktiviteter for de yngste deltakerne.
I tillegg var det de vanlige aktiviteter som bading, lek og ballspill. Leiruka holdt den tradisjonsrike
«Jubaiaden» der leir-landsbyene deltar som lag i ulike konkurranser. Hver leir-landsby hadde ansvar
for underholdningen en kveld hver.
Vi hadde også besøk av ordføreren i Larvik, som omtalte oss i sosiale medier lokalt i Vestfold.
Aktivitetsleir 2019
Årets familieleir ble avholdt på Solbukta leirsted i Fredrikstad fra 21.-27. juli. Temaet for leiren var
«Nå er scenen klar!». Leiren samlet 68, 32 barn og 36 voksne, og deltakerne kom fra de fleste kanter
av landet.
Det var en uke med godt og varmt vær. Det ble mye bading og vannlek i tillegg til dans, sang,
bandverksted, spillekveld, karaoke og redesign blant annet. Det hele ble avsluttet med festival, der
deltakerne fikk lage buttons og ballongdyr, de fikk tatoveringer og ansiktsmaling og vi hadde besøk av
Fredrikstad Blad.
Medlemstall
En av Jubas største utfordringer de siste årene har vært å opprettholde medlemstallet.
I 2018 endte vi på 1029 betalende medlemmer, 751 var under 26.
I 2019 ser vi en svak nedgang med 1014 betalende medlemmer totalt og 735 under 26 år.
Totalt antall personer i medlemssystemet 31.12.19 var 1239.
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Historiske tall:

År

Totalt antall

2019
2018
2017
2016
2015
2014

1239
1222
1184
1085
1098
1108

Antall betalende
under 26
739 (mrk. korrigert til 735)
751
719
709
716
719

Antall betalende
totalt
1014
1029
993
999
1015
1026

Verving
Vi hadde to vervekampanjer i 2019, en påskekampanje og en skolestartkampanje. Vi hadde 38 ververe
totalt i 2019 som til sammen vervet 55 nye medlemmer.
Vi har ikke prioritert verving på store arrangement i 2019 grunnet lav verving og høy kostnad i 2018.
Vi har i stedet forsøkt å være synlig på lokale arrangement, eksempelvis Juba Grorud som profilerte
Juba på 17.mai-feiringen på skolen. Vi ser en oppgang i vervinger og nye medlemmer spesielt på
høsten rundt skolestart. Vi tror grunnen til det er medlemmer som gjerne vil ha med venner til
aktiviteten i våre lokallag.

LANDSMØTE -7.-9. august Holtekilen Folkehøgskole
Jubas landsmøte 2019 ble helt spesielt denne gangen da det også var vårt 10-årsjubileum!
9. august 2009 ble Junior- og barneorganisasjonen stiftet, da IOGTs Juniorforbund og DNTB slo
sammen sine avdelinger for barn og unge. Bursdagsfeiring har vært en rød tråd gjennom hele året og
alle Jubas store arrangementer.
Det er fantastisk å se tilbake på alle årene med aktivitet, utvikling og vekst.
I tillegg til det ordinære møtet og valg av nye styre, ble det mange fine tilbakeblikk, flott
underholdning, festmiddag og fine taler. Og , som i alle Jubasammenhenger, det ble lek og
konkuranser, god mat, og friske diskusjoner.
Vi ønsker å rette en spesiell takk til styret av 2017-2018 og tidligere styreleder Ida Braaten for
innsatsen! Varm takk går også til Thomas De Maar Wessel og Ole Hans Styrmo Fjellvang som gikk ut
av styret.
Landsmøte vedtok reviderte vedtekter og nytt styre ble valgt med Katrine Engen som ny styreleder.
De øvrige styremedlemmene som ble valgt for 2019-2021 er
Cecilie Kristiansen, nyvalgt
Eddy Oretap, nyvalgt
Gjertrud Fludal, gjenvalgt
Stine Nathalie Bergsmark, gjenvalgt
Åslaug Vaksdal, gjenvalgt
Ole Martin Ringdal Oldervik, gjenvalgt

For øvring informasjon fra landsmøte, se landsmøteprotokoll.
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Kulturverksted
En ekstra takk til alle som tok i et tak enten det var på kjøkkenet, som nattevakt eller med andre
oppgaver som måtte løses.
Årets kulturverksted samlet totalt 125 deltakere, 88 barn og 37 voksne med ledere og kursholdere på
Tonsenhagen skole i Oslo helgen 18-20. oktober.
Seminarene bestod av aktiviteter som hobbyverksted, dans, låtskriving, ungdomsgruppe,
videoanimasjon med Jubatech, «Plastopia»- gjenbruksverksted, samt en hobby-lekegruppe for de
minste barna.
Deltakerne meldte seg på til foretrukket kurs i forkant, noe som viste seg å fungere bra.
Helgen besto av lek, en fantastisk Jubabursdags-fest, god mat og ble avsluttet med en flott
arbeidsvisning fra alle deltakerne på de ulike seminarene.
Dette året sendte administrasjonen ut evalueringsskjema til lederne og kursholderne i etterkant av
kulturverkstedet. Det har gitt oss nyttig informasjon for å videreutvikle kulturverkstedet, både rent
praktisk og når det gjelder seminarenes innhold og kvalitet.
Vårt ønske er at kulturverkstedet skal være et tilbud om god læring innen ulike teknikker og uttrykk,
og at det skal være en arena for sosial treff, et sted å bli kjent med andre Jubalag og medlemmer og
inspirere hverandre til videre arbeid med aktiviteter og hyggelig samvær.

Vintertreff i Snertingdal
Østlandske vintertreff går på rundgang mellom lokallagene på Østlandet. Juba Redalen sto for
arrangementet i 2019 og de inviterte til Snertingdal skole helgen 8.-10. februar. Det var en snøfylt helg
med ski, aking og romperally. I tillegg var det aktivitetsløype, pizza, brettspill og mye latter og kos.
Vintertreffet samlet til sammen 148 deltakere.
Internasjonalt engasjement
I 2019 har vi fortsatt det gode samarbeidet med bistandsorganisasjonen FORUT, som vi også er
medeier av, og dette skal videreutvikles i 2020. FORUTs materiell har blitt aktivt brukt, særlig
som en del av Vennskapsklubben, men også i Juba-bladet. I tillegg har mange av våre lokale lag hatt
egne FORUT-løp, markeder, temakvelder med barneaksjonen osv.
Juba er medlem av IOGT International.
Juba har vært medlem av Vienna NGO Committee on Drugs (VNGOC) siden 2018
Dette fungerer som en ledd mellom de frivillige organisasjonene på rusfeltet og de Wien-baserte
kontorene som jobber med ruspolitikk i FN.
Juba er også medlem av Nordisk Godtemplarråd sammen med de fleste andre nordiske
nykterhetsorganisasjoner.
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Regional aktivitet
Oslo og Akershus
Oslo og Akershus er vår mest aktive krets og har som sin hovedoppgave å samordne og tilrettelegge
for lagene i de to fylkene. I tillegg til egne arrangement sørger de blant annet for å sette opp gratisbuss
fra Oslo og Akershus til alle større Juba-arrangement.

Hordaland
Hordaland krets besluttet på sitt årsmøte i 2019 å legge kretsen i dvale. Det er fremdeles aktive lag i
Hordaland, Juba Nesttun og Juba Fjell Speiderlag.

Juletrefest i Lillestrøm
Tradisjonen tro var det juletrefest hos IOGT Concordia på Lillestrøm i regi av Juba Oslo og Akershus.
Juletrefesten var i år 6. januar og samlet rundt 80 deltagere. Det var en flott kveld med julenisse,
leker, gang rundt treet, boller og brus.
Lokallag og lokal aktivitet
I 2019 hadde vi 20 lokallag med aktivitet, 20 tellende lag (må ha minst 5 medlemmer under 26 år).
Aktiviteten er stor og spenner fra små til store samlinger, karneval, teater, juletrefester, sang, lek,
læring og mye mer. Alt foregår under Jubas fire profiler: Vær deg selv, Vær en venn, Vær åpen og
Vær nysgjerrig.
I 2019 ble ett lag lagt ned (Juba Lyngblomen), tre lag hadde for få medlemmer til å være tellende
(Juba Teater Sykkylven, Juba Gamlebyen og Juba Håskjær) og tre lag ble opprettet (Juba Trondheim,
Juba Vestby og Juba Haugaland. ) Sistnevnte rakk ikke å starte opp aktivitet i 2019.

Under er en oversikt over de aktive lagene våre, antall medlemmer og hovedaktivitet.
Lagets navn

Antall
medlemmer
(totalt/totalt
betalt / u26)
96/73/66

Hovedaktivitet

Kontaktinfo, leder

Klubb

Juba
Skogblomsten
Juba Rælingen
Juba Bryn

105/88/75

Teater / klubb

Katrine Engen,
katrine611@hotmail.com
Grethe Wiik, grwiik@yahoo.no

16/16/11
85/85/80

Klubb
Klubb

Juba Bøler
Junior

17/14/14

Teater

Juba Bøler
Senior

12/12/12

Teater

Juba Nordpolen

30/28/25

Teater

Juba Grorud

71/60/55

Klubb

Juba Redalen
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Martin Løvlien, mlovlien@juvente.no
Unni Kristiansen,
unni.kristiansen@gmail.com
Unni Kristiansen,
unni.kristiansen@gmail.com. Instruktør
Gerd Brox
Unni Kristiansen,
unni.kristiansen@gmail.com. Instruktør
Gerd Brox
Ida Braaten, ida@juba.org Instruktør
Marianne Jørgensen
Inger Olsbu, inger@olsbu.com
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Solerød
Jubateater
Sandefjord
Jubaklubb
Jubaklubben
Øens blomst
Juba Sneklokken
Juba Finsland

41/38/33

Teater

63/54/47

Klubb

53/29/17

Klubb

10/10/6
19/16/13

Klubb
Klubb

Juba Fjell
Speiderlag
Juba Nesttun
Jubasong
Sykkylven
Jubaklubb
Sykkylven
Lademoen
Jubateater
Juba Trondheim

26/26/14

Klubb og friluft

26/20/9
13/6/6

Klubb
Sang

44/42/33

Klubb

13/13/13

Teater

13/10/7

Klubb og Friluft

Juba Vestby
Juba Haugaland

25/25/25
11/10/10

Klubb
Klubb

Juba Gamlebyen

9/6/4

Klubb

[Skriv her]

Ole Hans Styrmo Fjellvang,
oleh@grettenett.no /solerod@juba.org
Anette Hasle, anettehasle@gmail.com /
sandefjord@juba.org
Hans Erik Skoglund,
hanserik.skoglund@bumblebee.com
Aud Olsbu, aud.olsbu@gmail.com
Anne Gerd Sunde,
a_sunde50@yahoo.com
Merete Hæggernes,
ahaegger@online.no
Anne Grete Lund, angrelun@online.no
Siv Therese Brunstad,
jubasong@hotmail.com
Torhild Emdal, tremdal@broadpark.no
Ole Martin Oldervik,
ooldervik@hotmail.com
Ole Martin Oldervik,
ooldervik@hotmail.com
Mari Skjerden, mari@juba.org
Marie Jahren Fludal,
supersciuridae@gmail.com
Gjertrud Fludal, gfludal@hotmail.com

Prosjekter og program
Trygg Oppvekst
Trygg Oppvekst er Jubas største program, og i 2019 fikk vi bevilget kr 2 000 000 fra Helsedirektoratet
til rusforebyggende arbeid blant barn og unge. Programmet ledes av Hugo Brekken, og tidligere
prosjektleder Arnold Lexander har vært innleid som rådgivende konsulent.
Fra august 2019 har Rune Engevold vært ansatt ett år i 40 % stilling som prosjektmedarbeider. Dette
er et engasjement som går fram til juni 2020. Engevold jobber sammen med Hugo Brekken både med
kursing av prosessleder, som gruppeleder og med å skrive boken med arbeidstittel «Barn og unges
tanker og følelser».
Trygg Oppvekst (TO) står fortsatt like sterkt i vårt kjerneområde, og nytt kurs har blitt gjennomført for
å forsterke effekten etter revitaliseringen av Gjøvik kommunes bruk av programmet. Ved skolestart
høsten 2019 ser vi at flere skoler har økt omfanget, systematikken og prioriteringen av TO, og både
kommunens skoleledelse og rektorer gir tilbakemelding om at denne prosessen har vært vellykket.
Samtlige skoler i kommunen benytter seg nå av TO som verktøy for å oppfylle sine forpliktelser i
henhold til Opplæringsloven, og for å møte det økende fokuset på livsmestring.
Høsten 2019 ble det avslørt en enorm budsjettsprekk ved en kommunal instans i Gjøvik. Dette har gått
ut over skoleøkonomien, og bruken av Trygg Oppvekst kan potensielt bli skadelidende av dette. Frem
til nå ser vi allikevel at de aller fleste har klart å holde den økte satsingen ved like. Kun et par skoler
har sett seg nødt til å gjøre små kutt i gjennomføringen.
I Vestre Toten kommune har ungdomsskolene slått seg sammen til en ny storskole fra høsten 2019.
Til vår store glede valgte skolen å ha Trygg Oppvekst som sitt satsingsområde innen livsmestring og
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psykisk helse, og er nå den største skolen som benytter seg av TO. Vi har jobbet med kursing og
tilrettelegging for dette, og skolen er nå i oppstartsfasen av et omfattende bruk av programmet. Vi
følger spent utviklingen av denne prosessen, og kommer til å få mange nye erfaringer av dette. Vi
håper at dette kan være døråpneren mot kommunens fem barneskoler, og vil følge opp dette når
implementeringen er ferdig på ungdomsskolen.
Vi har også startet opp på vår første Steinerskole, og vil etter hvert få erfaringer i hvordan programmet
fungerer i den sammenhengen.
På grunn av samfunnsutvikling, nye satsingsområder i skolen, økt programskepsis, kommersialisering
og etter ønske fra flere prosessledere, har vi sett viktigheten av nytt og modernisert kursmateriell.
Dette har fått høyprioritet, og arbeidet er godt i gang. Dette medfører at planlagt foreldreveileder blir
utsatt til kursmaterialet er ferdig. Vi anser dette som avgjørende for å nå nye brukere av programmet,
og for å ha egnet materiell til dagens forventninger av kursinnhold.
Vi har fortsatt med våre nasjonale skolebesøk, etter gode erfaringer fra de siste årene. Dette er svært
viktig innenfor vårt utviklingsarbeid, og gir stort utbytte på flere områder.

Hvem Blir Norgesmester?

Oda Dalhøy har vært ansatt som prosjektleder i Hvem Blir Norgesmester siden juni 2018 i en 20%
stilling . Dette ble gjort som et tiltak for å få opp igjen deltakerantallet etter noen år med nedadgående
kurve, som nådde et bunnpunkt i skoleåret 2017/18.
Det har vært svært effektiv å ha Oda som prosjektleder, og hennes engasjement ble fornyet for
skoleåret 2019/2020.
Skoleåret 2018/2019 økte deltakelsen i konkurransen Hvem Blir Norgesmester betraktelig. Vi mener
at prosjektleder Oda Dalhøy har fulgt opp prosjektet svært godt. Resultatene vi nå ser viser at vi
absolutt er tjent med en prosjektleder som jobber med Hvem Blir Norgesmester.
Med bakgrunn i dette opprettholder vi deltidsstillingen for prosjektleder. I inneværende skoleår kan vi
glede oss over en tredobling i deltakende skoler, fra 53 påmeldte og 29 deltakende skoler i 2018/2019,
til 170 påmeldte og 100 deltakende skoler i 2019/20.
Kunnskapskonkurransen Hvem blir Norgesmester er en del av livsmestringsprogrammet Trygg
Oppvekst, men skiller seg vesentlig fra den samtalebaserte delen av prosjektet, mest i form, men også
til dels i innhold. Vi ønsker å beholde egenarten i disse to, samtidig som både quizen og
samtaleprogrammet har et felles mål i rusforebygging og et godt psykososialt miljø i klassene.
I 2019 har vi fortsatt arbeidet med å skape en felles plattform for de to delprosjektene; Oda Dalhøy har
deltatt på Trygg Oppvekst prosesslederkurs i 2019, andre del av kurset vil gjennomføres i 2020. Oda
har også deltatt på Actis fagkonferanse i desember 2019, "Cannabis - fra forebygging til behandling".
Norgesmester-delen knyttes stadig bedre opp mot Trygg Oppvekst-tankegangen. Prosjektleder for
«Hvem blir Norgesmester?» har fått innføring i egenarten og tekningen bak livsmestringsprogrammet
Trygg Oppvekst som en del av arbeidet med å utvikle og forbedre læringsressursene i Norgesmesterdelen. Prosjektleder i Trygg Oppvekst har også bidratt med refleksjonsspørsmål og innspill til de nye
læringsressursene for Hvem blir Norgesmester.
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Zoom
Arbeidet fra 2018 med distribusjon av Zoom ble videreført i 2019. Tekster og melodier ble gjort
tilgjengelig for alle lokallag og det oppfordres til å bruke materialet i lokallagsaktivitet.

Vennskapsklubben
Vennskapsklubben (for barn fra 4-6 år) ble startet på slutten av 2016 som et tiltak for å nå flere
potensielle medlemmer. Materialet som er laget deles i utsendelser til medlemmer mellom 4 og 6 år.
På grunn av revidering av brevklubben Junix og som en konsekvens av sykmelding i
administrasjonen, har det kun blitt to utsendelser av Vennskapsklubben i 2019.

Junix
Det ble i 2019 søkt om midler til å oppdatere innholdet i Junix med tanke på relevante endringer som
har skjedd siden Junix først ble laget. Dette fikk vi dessverre ikke innvilget. Vi har likevel bestemt at
vi skal jobbe med revideringen innenfor de økonomiske rammene vi har. Et tettere samarbeid med
lederne av prosjektene og administrasjonen gir gode resultater.
En arbeidsgruppe bestående av aktivitetskonsulent, prosjektledere og prosjektmedarbeider i Trygg
Oppvekst og Hvem blir NM jobber, har, etter vedtak i styret, arbeidet med revidering av brevklubben
Junix. I 2019 ble alle utsendelser stoppet fra august. Brevklubben har vært et tilbud til våre
direktemedlemmer og den har sin opprinnelse i DNTB. Det trengtes en revidering og det er positivt for
Juba å trekke inn prosjektene i brevklubben. Målet er at Juba Brevklubb skal være et tilbud til våre
medlemmer fra august 2021.

Økonomi
Jubas økonomi har i 2019 vært ryddig og sunn. Samarbeidet med Actis om kjøp av regnskapstjenester
er vi svært fornøyd med.
Administrasjon
Administrasjonen har i 2019 fungert bra. Daglig leder Kari Torbjørnsen har vært i
svangerskapspermisjon fra august 2019 og Eli Kjønsberg har vært vikar for henne, og er i stillingen ut
juni 2020.
Det har vært nødvendig å omfordele av arbeidsoppgaver siden aktivitetskonsulent, Mari Skjerden har
vært sykemeldt 50% fra august 2019.
Dette har vi fått til på en god måte. Oda Dalhøy har jobbet som kontormedarbeider på timebasis, noe
som har vært til god hjelp og avlastning i administrasjonen.
I tillegg er Oda prosjektleder for Hvem Blir Norgesmester i 20 % stilling.
Juba har fra 2018 brukt FGH revisjon som reviderer for mange av organisasjonene i Actisfellesskapet. Dette er vi godt fornøyd med.
Hugo Brekken er prosjektleder på fulltid fra 2017. Tidligere prosjektleder Arnold Lexander er fortsatt
inne i Trygg Oppvekst med en rådgivende rolle, på timebasis .
I tillegg har Rune Engevold vært ansatt i en 40 % stilling fra august 2019 som skribent i forbindelse
med boka «Barn og Unges Tanker og Følelser» og som prosjektmedarbeider i Trygg Oppvekst. Rune
er prosessleder i samtalegrupper og deltar på i kursing av nye prosessleder samt ved foredrag, møter
og skolebesøk knyttet til T.O.
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Styrearbeid
I løpet av 2019 ble det avholdt 7 antall styremøter, tre før og fire etter sommeren.
På landsmøtet 2019 ble det valg nytt styre. Ida Braaten gikk av som styreleder og Katrine Engen ble
valgt som ny styreleder.
Videre fikk styret to nye medlemmer, Eddy Oretap og Cecilie Kristiansen
Styret har fungert svært bra. Det er gode diskusjoner og godt samarbeid. Styret har bred kompetanse
og erfaring, og samtlige er aktive med Jubagrupper og deltar på i lokale og sentrale arrangement. Vi er
ekstra glade for å ha hatt med oss dyktige organisasjonsrepresentanter fra IOGT, DNT-Edru Livsstil
og Juvente som har bidratt med uvurderlig kunnskap og erfaring.
Styrets viktigste saker i 2019 har vært medlemsvekst, arbeid med felles ressursbank for Jubas lokallag
og planlegging og gjennomføring av arrangementer, sentralt og lokalt. Det pågår også kontinuerlig
organisasjonsutvikling i henhold til Jubas arbeidsplan som ble vedtatt i 2017.
Styret har også skrevet høringsuttalelse til Rusreformen.
Vi har opprettholdt det gode samarbeid med de andre organisasjonene på feltet, særlig Juvente, noe vi
er veldig glade for.

Representasjon
Vi var representert på flere større arrangement og samlinger i 2019. Under er en oversikt over hvor vi
var og hvem som var der.
AV-OG-TIL årsmøte

- Ida Braaten og Kari Torbjørnsen

Juventes landsmøte

- Thomas Wessel

-

FORUT-årsmøte

-

IOGTs Landsmøte
Actis-kongress
DNT-Edru Livsstil Landsmøte
IOGT Landsmøte

- Ida Braaten, Kari Torbjørnsen, Unni Kristiansen,
Thomas Wessel, Jan Tore Evensen
- Gjertrud Fludal
- Kari Torbjørnsen, Ida Braaten
- Mari Skjerden, observatør
- Gjertrud Fludal

-

Barne- og ungdomstinget (LNU)

- Ida Braaten

-

Representant i IOGTs styre

- Gjertrud Fludal 2018/2019
Eddy Oretap 2019/2020

-
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Publikasjoner, materiell og sosiale medier
Jubabla’
Det ble gitt ut en juleutgaver av Jubabla’ i 2019
Styret og administrasjonen sto for bladet første halvår av 2019. Grunnet mye sykefravær fikk
vi kun til en utgave i 2019.
Fra august 2019 har administrasjonen hatt ansvar for innhold.
Ida Braaten står for layout og det praktiske rundt trykking og får et honorar for å gjøre denne
jobben. Avtalen med henne løper fram til sommeren 2020.

Parallelt har administrasjonen utarbeidet ny layout og en redaksjonell plan for bladet for alle
utgivelser i året. Med godkjennelse fra styret vil bladet framover ha faste sider og spalter og
bestemte temaer for hver utgivelse. Dette gjør det enklere å fylle bladet med aktuelt,
interessant stoff. Slik det vil bli framover vil det bli bedre kontinuitet og enklere å gjøre
jobben med å lage medlemsbladet. Dette blir klart i 2020.

Bladet skal en kanal for å vise mangfoldet i Juba. Det er også et bindeledd for medlemmer.
Hver utgave skal inneholde stoff av faglig/pedagogisk karakter så vel som inspirasjon til
kreativitet og aktiviteter.
Juba har økt aktiviteten på Instagram, Facebook og nettsiden. Stoff fra sentralt hold til SoMe
kommer hovedsakelig fra administrasjonen.
Politikk
Det ruspolitiske arbeidet i Juba har økt, selv om det ikke er den delen det jobbes mest aktivt
med i det daglige. Styret og administrasjonen har bl.a. samarbeidet om å skrive
høringsuttalelse til rusreformen. Vårt fokus har vært barn og unges situasjon knyttet til
reformen.
De fleste lokallagene og Juba sentralt deltar på IOGTs årlige kampanje Hvit Jul.
Daglig leder og aktivitetskonsulenten har deltatt på:

5.-6.11. Nov. SAFF-Forum Ansvar, Sigtuna, Sverige
12. des. 2019 Actiskonferansen "Cannabis - fra forebygging til behandling".

Vi holder oss også oppdatert på det som skjer på feltet rundt legaliseringsdebatten og
opprettholdelsen av alkoholfrie soner rundt barn og ungdom. Vi følger med i debatten og
deltar på relevante kurs og konferanser hos Actis og andre i rusfeltet.
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Grunnet Koronaepidemien sendes årsmeldingen til styremedlemmene i posten for signering.
Ved innsendelse til Helsedirektoratet er årsmeldingen godkjent på- e-post av styret for Junior- og
Barneorganisasjonen Juba.
Oslo, 6. mai 2019

Katrine Engen
Styreleder

Ole Martin Ringdal Oldervik
Nestleder

Gjertrud Fludal
Styremedlem

Stine Nathalie Bergsmark
Styremedlem

Eddy Oretap
Styremedlem
Åslaug Vaksdal
Styremedlem

Eli Kjønsberg
Daglig leder
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Innledning
I 2020 har målet for Juba å opprettholde stabil drift, medlemstilbud og aktiviteter i så stor grad det har
vært mulig under pandemien.
Samarbeid mellom de ulike arbeidsområdene våre, de ansatte og prosjektene er tett og godt. Dette har
vært en styrke i 2020. Vi har lagt vekt på å opprettholde faglige og administrativ utvikling og å
planlegge for gjenåpning, slik at både administrasjonen, prosjektene og lokallagene er klare for
gjenåpning.
Vi har oppmuntret lokallagene til å gjennomføre aktiviteter fysisk innenfor rammen av smittevern i så
stor grad det er mulig, men dette året har også for Juba vært preget av avlysninger av mange av våre
vanlige aktiviteter.
Vi har hatt god nytte av kompetanse, kreativitet og ressurser både hos ansatte og frivillige i
organisasjonen, og vi har hatt som grunntanke at litt aktivitet for noen få barn er bedre enn ingen
aktivitet.
Både styret og administrasjonen har benyttet seg av de mange tilbudene om digitale kurs, seminarer og
konferanser, så 2020 har blitt et år for kompetanseheving.
Våre største arrangementer som trekker både nye og gamle medlemmer måtte dessverre avlyses.
Dette gjenspeiles i nedgang i medlemstall, noe vi regnet med at det var fare for at ville skje.
Vi er likevel optimistiske og ser stor interesse for alle Jubas aktivitetstilbud lokalt og sentralt og
kommer til å jobbe med å videreføre og videreutvikle tilbudene våre så snart det er mulig.
En av vår utfordringer og prioritet er å rekruttere nok ledere til å kunne imøtegå interessen som finnes
blant barn i hovedmålgruppen 6-14 år.
Lederkonferansen med kurs i Jubas modningsprogram Trygg Oppvekst for alle ledere i Juba var
planlagt for våren 2020, dette er utsatt. Når det blir mulig, gjennomfører vi dette.
Arbeidet med strategier både for å beholde eksisterende ledere og å knytte til oss nye, vil også
videreføres.
Vi ser i lys av dette at det er nyttig å gi egne tilbud til Jubamedlemmer over 13-14 år, slik at det blir
både naturlig og interessant for dem å gradvis ta mer ansvar og etter hvert kunne ta på seg lederansvar.
I mai 2020 var det mulig å gjennomføre et opplegg for denne gruppen; 7 ungdommer og 4 voksne var
på tur til Kirkevik.
Aktivitetskonsulenten kom gradvis tilbake i 100% stilling i løpet av august 2020 etter å ha vært 50%
sykmeldt fra høsten 2019.
I en periode var Oda Dalhøy midlertidig ansatt som kontormedarbeider og bidro til at alle oppgaver i
administrasjonen ble utført. Oda er nå tilbake i 20% stilling som prosjektleder i Hvem Blir
Norgesmester.
Kari Torbjørnsen sa opp sin stilling som daglig leder og sluttet i stillingen september 2020.
Eli Kjønsberg takket ja til fast stilling som daglig leder f.o.m. 1 september 2020
I Trygg Oppvekst fortsatte Rune Engevold i en utvidet stilling fra 40% til 60% fra høsten 2020, noe
som bidrar til vekst og utvikling i prosjektet.
Administrasjonen og de ansatte i prosjektene kom dermed i normal og stabil bemanning fra høsten
2020, noe vi merker i arbeidsflyten.
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Fra nedstengingen i mars 2020 og ut året har Jubas administrasjon i all hovedsak hatt hjemmekontor.
Styret og administrasjonen vil gjerne takke alle som på ulike måter bidrar til Juba, og spesielt i et så
uvanlig år som 2020. Takk for engasjementet, tålmodighet, kreativitet og fleksibilitet både lokalt,
regionalt og sentralt. Takk også for at dere kommer med tilbakemeldinger på vårt arbeid.
Målet for alle er et enda større og sterkere Juba, og det er godt å vite at vi er mange på laget.
Medlemstall og verving
Medlemstall og verving er alltid en viktig sak for styret og organisasjonen.
En viktig arena for Jubas rekruttering av nye medlemmer og et insentiv for å forbli medlem i Juba, er
våre store arrangementer: Juniorleir, Aktivitetsleir, Kulturverksted og Vintertreff.
Det har vært trist for både barn og voksne i organisasjonen å måtte avlyse. Vintertreff rakk vi å
gjennomføre, det er vi veldig glade for!
Å måtte avlyse de store arrangementene har vært et sårbart punkt for oss i 2020; fravær av aktivitet
betyr frafall av medlemmer. Dette har vi vært klar over, så disse aktivitetene er noe vi alltid har lagt
mye arbeid i og det vil vi vektlegge også fremover. Vi skal fortsette å gjøre leirene og treffene våre til
de gode, trygge, morsomme og læringsrike møteplassene de er kjent for
Lokalt har det vært aktiviteter så sant det har vært mulig. Lokallagene har naturlig nok hatt ulik grad
av smitterestriksjoner. Det er vært flott å se hvor fleksible og oppfinnsomme lokallagene har vært.
Rekruttering av nye ledere har ikke vært mulig å gjøre mye konkret med 2020. Men det som har vært
mulig er å tenke, diskutere, utveksle ideer og gå på digitale kurs og treff, noe administrasjon, styret og
de frivillige i lokallagene har benyttet seg av.
Mange har spurt etter Jubas ulike aktiviteter i løpet av dette året, det er gledelig og inspirerende. Vi ser
at det vi gjør har stor, positiv effekt for både voksne og barn.
Vi har videreført gode rutiner for kontingentpurring som erfaringsmessig virker positivt på
medlemstallet.
Vi har ellers fått signaler fra medlemmer og lokallagsledere at mange familier sliter økonomisk, og
selv den lave kontingenten vi har sentralt på 100 kr. er noe som må prioriteres bort hos folk i en
presset situasjon. Vi har derfor valgt å ikke gå for hardt ut med purring og verving.
Vi håper og tror at mange vil søke tilbake til Juba når vi kan tilby aktiviteter, klubb, leire og treff
igjen.
Lokal aktivitet
Da Norge stengt ned i mars måtte vi tenke annerledes for å kunne tilby aktivitet til våre medlemmer.
Det ble blant annet sendt ut påskepakker til alle medlemmer i Oslo og Akershus, takket være frivillige
i kretsen. Juba Redalen gjennomførte bilrebusløp for sine medlemmer. Juba Nordpolen og Lademoen
Jubateater hadde digitale aktiviteter gjennom våren
Mange lokallag slet med at de ikke lenger fikk tilgang til lokaler samtidig som restriksjoner gjorde det
vanskelig å gjennomføre fysiske møter. Våre frivillige ledere gjorde allikevel en formidabel innsats,
enten det var å lage aktivitetspakker til medlemmer av lokallagene eller dele aktivitetstips i sosiale
medier. De lokallagene som kunne gjennomføre fysiske møter har gjort det på en trygg måte der de
har fulgt råd og retningslinjer for smittevern, vask, avstand og tilrettelegging for smittesporing.
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Det ble gjennomført helgetur til Kirkevik for våre tenåringsmedlemmer i september. 11 deltakere, 7
ungdommer og 4 voksne ledere hygget seg med aktiviteter hele helgen.
En viktig del av rekruttering til lederroller ligger i å legge til rette for medlemmer i tenårene. Vi er
glade for at vi fikk gjennomført et opplegg for denne aldersgruppen. Ønsket er at de forsetter å føle seg
hjemme i Juba selv om de ikke er barn lenger.
Tanken generelt dette året har vært at det er bedre med litt aktivitet for få deltakere, enn ingen aktivitet
overhode.
Områder med lav smitte har kunnet drive omtrent som normalt. Juba Håskjær fikk en økning i antall
medlemmer. Det tror vi skyldes behovet for møteplasser for barn og unge, spesielt med tanke på
lavterskeltilbudet Juba har med av lav kontingent og nærværet i lokalsamfunnet.
Sentral aktivitet
De sentrale aktivitetene til Juba har normalt svært mange deltakere. På de aller fleste arrangementene
samler vi godt over 100 personer.
I 2020 rakk vi å arrangere Vintertreff. Utover det måtte vi dessverre avlyse alle de store
arrangementene våre sentralt og regionalt.
Juba har gode rutiner på å arrangere de forskjellige aktivitetene, og vi har jobbet for å være klare for å
gjenoppta dette arbeidet så snart det er mulig.
Vintertreff i Sarpsborg
2020 startet ganske normalt med regionalt Vintertreff på Hafslundsøy skole i Sarpsborg 31.01-2-22020
183 deltakere møttes til en helg fylt med vinteraktivitet, karneval, leker, vennskap og moro.
Juniorleir 2020
I år var det Oslo og Akershus krets som skulle stått for Juniorleiren.
Den var lagt til Nordtangen i Gran kommune. Leiren ble avlyst i 2020, men vi planlegger å
gjennomføre samme sted i 2021.
Aktivitetsleir 2020
Årets familieleir skulle holdes i Alta, men måtte avlyses. I 2021 planlegger vi å gjennomføre
aktivitetsleiren, arrangementet er flyttet til Evje folkehøgskole da dette vil fungere bedre av
smittevernhensyn.
Kulturverksted 2020
Kulturverkstedet lot seg dessverre ikke gjennomføre. Til dette arrangementet inviterer vi barn og
voksne fra flere fylker. Vi har seminarer, overnatting og servering på Tonsenhagen skole med 100-125
deltakere, en type arrangement som ikke var lov å gjennomføre under pandemien.
Medlemstall
Jubas har som mål å øke medlemstallet. Det er også et mål for oss at medlemmer ønsker å bli i Juba
over tid. Selv om målgruppen vår hovedsakelig er barn 6-14 år, vil vi at det skal være tydelig at det er
en plass for mennesker i alle aldre i Juba.
I 2019 så vi en svak nedgang fra 2018 med 1014 betalende medlemmer totalt og 735 under 26 år.
Totalt antall personer i medlemssystemet 31.12.2019 var 1239.
I 2020 har medlemstallet gått ned til 823 betalende medlemmer totalt og 575 under 26 år
Totalt antall personer i medlemssystemet 31.12.2020 var 1071
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Vi går ut fra at det står i direkte sammenheng med at vi ikke har kunnet tilby lokale og sentrale
aktiviteter som normalt. Vi går derfra også ut fra at medlemstallet vil ta seg opp igjen når samfunnet
gjenåpner.
Historiske tall:
År

Totalt antall

Antall betalende
under 26

Antall betalende
totalt

2020

1071

575

823

2019

1239

735

1014

2018

1222

751

1029

2017

1184

719

993

2016

1085

709

999

2015

1098

716

1015

Verving
Vi valgte å ikke kjøre vervekampanjer i 2020. Siden vi ikke har hatt et normalt aktivitetstilbud har vi
utsatt dette. Det er Jubas tilbud lokalt og regional, med fysiske møter, klubb, teater, leire m.m. som er
trekker medlemmer. Når dette går som normalt igjen er det naturlig å jobbe med verving, rekruttering
av nye leder og oppstart av nye Jubalag.
Skolestartkampanje tidligere der man legger vekt på at nye medlemmer på høsthalvåret får halvannet
år inkludert har hatt god effekt.
Det er ellers den jevne vervingen som utgjør den største delen av medlemsveksten.
Det har ikke vært mulig jobbe med verving på denne måten i 2020.
Internasjonalt engasjement
I 2020 har vi fortsatt det gode samarbeidet med bistandsorganisasjonen FORUT, som vi også er
medeier av. Vi bruker FORUTs materiell i hver utgave av Jubabla` og som en del av
Vennskapsklubben. I tillegg har mange av våre lokale lag tradisjonelt egne FORUT-løp, markeder,
temakvelder med barneaksjonen osv. I år har det vært mindre anledning til dette, men vi har deltatt på
FORUTS digitale kampanjer.
Juba er medlem av IOGT International.
Juba har vært medlem av Vienna NGO Committee on Drugs (VNGOC) siden 2018
Dette fungerer som en ledd mellom de frivillige organisasjonene på rusfeltet og de Wien-baserte
kontorene som jobber med ruspolitikk i FN.
Juba er også medlem av Nordisk Godtemplarråd sammen med de fleste andre nordiske
nykterhetsorganisasjoner.
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Regional aktivitet
Oslo og Akershus
Oslo og Akershus er vår mest aktive krets og har som sin hovedoppgave å samordne og tilrettelegge
for lagene i de to fylkene. I tillegg til egne arrangement sørger de blant annet for å sette opp gratisbuss
fra Oslo og Akershus til alle større Juba-arrangement.
Hordaland
Hordaland har tre aktive lag; Juba Nesttun, Juba Fjell Speiderlag og Juba Haugaland.

Juletrefest i Lillestrøm
Den tradisjonelle juletrefesten var 5. januar med rundt 80 deltakere.
Lokallag og lokal aktivitet
I 2020 hadde vi 23 lokallag med aktivitet, 19 tellende lag ( dvs. minst 5 medlemmer under 26 år).
Aktiviteten er stor og spenner fra små til store samlinger, karneval, teater, håndverk, juletrefester,
sang, lek, læring og mye mer. Alt foregår under Jubas fire profiler: Vær deg selv, Vær en venn, Vær
åpen og Vær nysgjerrig.
I 2020 ble ett lag lagt ned, Juba junior Finsland grunnet manglende lederkapasitet.
Ingen nye lag ble opprettet i 2020
Under er en oversikt over de aktive lagene våre, antall medlemmer og hovedaktivitet
Lagets navn

Antall

2020

medlemmer

Hovedaktivitet

Kontaktinfo til leder

(totalt/totalt
betalt / u 26)
Juba Bryn

93/87/82

Klubb

Unni Kristiansen,
unni.kristiansen@gmail.com

Skogblomsten Juba

84/72/58

Teater

Roy Hagen, roy.hagen@yahoo.no

Juba Redalen

90/63/55

Klubb

Katrine Engen, katrine611@hotmail.com

Juba Grorud

56/45/41

Klubb

Inger Olsbu, inger@olsbu.com

Sandefjord
Jubaklubb

46/45/37

Klubb

Anette Hasle Berg,
anettehasle@gmail.com

Juba Klubb
Sykkylven

50/40/32

Klubb

Torhild Emdal, tremdal@broadpark.no

Juba Nordpolen

30/29/25

Teater

Ida Braaten, ida@juvente.no Instruktør
Marianne Jørgensen

28/26/25

Klubb/Nettverk

Mari Skjerden, mari@juba.org

2020
Juba Vestby
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Solerød

27/22/19

Teater

Ole Hans Styrmo Fjellvang,
oleh@grettenett.no

39/28/18

Klubb

Hans Erik Skoglund,
hanserik.skoglund@bumblebee.com

Juba Håskjær

17/13/11

Klubb

Linda Karin Hemnes,
lindakarinhemnes@gmail.com

Juba Bøler Junior

14/11/11

Teater

Unni Kristiansen,
unni.kristiansen@gmail.com. Instruktør
Gerd Brox

Juba Rælingen

17/15/10

Nettverk

Martin Løvlien, mlovlien@juvente.no

Lademoen
Jubateater

12/10/10

Teater

Ole Martin Oldervik,
ooldervik@hotmail.com

Juba Junior Teater
Sykkylven

10/9/9

Teater

Tor Søvik/Charlotte Tandstad,

Juba Haugaland

12/10/8

Klubb

Marie Jahren Fludal, marie@fludal.no

Juba Nesttun

16/15/6

Klubb

Anne Grete Lund, angrelun@online.no

Juba Sneklokken

10/10/6

Klubb/Nettverk

Aud Olsbu, aud.olsbu@gmail.com

Juba Trondheim

13/8/5

Klubb/Nettverk

Ole Martin Oldervik,
ooldervik@hotmail.com

*Juba Fjell
Speiderlag

24/17/9

Friluft

Merete Hæggernes, ahaegger@online.no

*Juba Bøler Senior

7/3/3

Teater

Unni Kristiansen,
unni.kristiansen@gmail.com. Instruktør
Gerd Brox

*Jubasong
Sykkylven

10/3/3

Sang

Siv Therese Brunstad,
jubasong@hotmail.com

*Juba Tech Øst

4/4/1

Jubateater
Jubaklubben Øens
Blomst

tor.sovik@live.no

Bjørn Thomas Bjelland, btb@olsbu.no

*Ikke tellende lag

Prosjekter og program
Trygg Oppvekst
Trygg Oppvekst er Jubas største program. I 2020 ble det bevilget kr. 2 000 000 fra Helsedirektoratet
hvorav kr. 108 547 i ubrukt tilskudd fra tidligere år ble overført og inkludert i
tilskuddsbeløpet for 2020.
Formålet er rusforebyggende og livsmestrings-arbeid blant barn og unge. Programmet ledes av Hugo
Brekken, og tidligere prosjektleder Arnold Lexander har vært innleid som rådgivende konsulent.
Fra august 2020 har Rune Engevold vært ansatt i ett år i 60 % stilling som prosjektmedarbeider. Dette
er et engasjement som går fram til juni 2021. Engevold jobber sammen med Hugo Brekken både med
kursing av prosessleder, som gruppeleder og med å skrive boken med arbeidstittel «Barn og unges
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tanker og følelser». Økt stilling for Rune betyr at det har vært mulig å videreutvikle T.O. tilpasset
10.klasse.
Administrasjonen har samarbeidet med de ansatte i TO om å lage en ny informasjonsbrosjyre om TO.
Trygg Oppvekst i koronatider
I løpet av 2020 har det dukket det opp stadig nye bekymringer for hvordan barn og unge påvirkes av situasjonen
vi er i, både på kort og lang sikt. I Jubas livsmestringsprogram, Trygg Oppvekst, jobber vi etter de tre
prinsippene språksetting, normalisering og mestringsstrategier. Vi ser at disse prinsippene kan være viktige
verktøy i møte med mange av utfordringene barn og unge har og vil få som følge av covid-19-pandemien.
Trygge voksne å snakke med
Mange har uttrykket bekymring for barn og unge som har opplevd økt rusbruk i hjemmet, fysisk eller psykisk
misbruk og andre vonde opplevelser i perioden skolene var stengt. Disse barna trenger en trygg voksenperson
som de kan åpne seg for. Det er når barn språksetter sine opplevelser at vi voksne kommer i posisjon til å kunne
hjelpe dem videre.
Å få oversikt
Massemediene er spekket med sensasjonsoverskrifter og «ekspertuttalelser» som kan gi barn og unge en hverdag
fylt av frykt og usikkerhet rundt tiden vi er i. Ofte kan de få forvrengte og forverrede oppfatninger rundt
nyhetssakene de hører om. Blant unge ser vi at myter og majoritetsmisforståelser ofte dannes med utgangspunkt i
katastrofeoverskrifter, fake news og feiltolkninger av nyhetsbildet.
Via samtalegrupper i Trygg Oppvekst kan vi skape trygghet og gi informasjon om situasjonen vi er i, og dermed
normalisere hverdagen så godt som mulig. Slik gir vi barna felles referanserammer som skaper den forståelsen
og oversikten mange barn mangler for tiden.
Møte barn og unge der de er
Ett av våre hovedmål er å gi barn og unge mestringsstrategier til å håndtere ulike utfordringer de møter ut ifra
alder og livssituasjon. Nå er det mange barn som trenger gode råd for å håndtere en uoversiktlig og uvant
situasjon både hjemme, på skolen og på fritiden.
Gjennom våre prinsipper dekker vi mange av de behovene som gjerne melder seg når noe blir uforutsigbart. Via
våre samtalegrupper basert på språksetting, normalisering og mestringsstrategier, kan vi møte barn og unge i
aldersrelaterte utfordringer både i disse covid-19-tider og i andre situasjoner.

Måloppnåelse 2020
Trygg Oppvekst (TO) ønsker å skape trygge og robuste barn og unge som evner å ta kloke,
selvstendige valg for seg selv og andre, både i hverdagen og i fremtiden. Dette gjøres via bred og
systematisk forebyggende og helsefremmende arbeid ved samtalegrupper i skolen. Dette er viktig
arbeid innen rusforebygging, men vil også ha en generell effekt på andre områder som mobbing,
skjermbruk, kropp/seksualitet m.m.
Siden pandemien har gjort 2020 til et unntaksår, har hver enkelt skoles gjennomføringsevne av TO
vært påvirket av smittesituasjon, smittevernregler og den enkelte skoles mulighet til å prioritere TO
under disse forutsetningene. Elevantall, fysiske forhold, antall prosessledere og den enkelte skolens
prioriteringer i en utfordrende og langvarig periode er faktorer som spiller inn.
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Per i dag har vi gode tilbakemeldinger på at de fleste TO-skoler har opprettholdt aktiviteten gjennom
pandemien. Men hvilke lokale tilpasninger som har blitt gjort, og hva slags effekt eventuelt dette har
fått, vil bli kartlagt først når skolene åpner opp for besøk igjen.
Siden pandemien har satt en stopper for utadrettet virksomhet for ledelsen i TO, har vi fått bedre tid til
å lage vårt nye kursmateriell. Dette ble derfor større og mer detaljert enn først planlagt, og vi vil
komme faglig styrket ut av denne perioden. Effekten av dette vil komme når erfaringskonferanser og
nye kurs blir gjennomført. Vi har også lagt rammene for et revitalisert opplegg for 10.trinn. Dette er
delvis utprøvd, men ligger foreløpig på is grunnet smittevernsanbefalingene.
Omfang og nedslagsfelt

Nedslagsfeltet til TO er primært elever fra 5.-10.trinn i grunnskolen. I tillegg brukes også TO i
videregående skole, ved arbeid til yrkeshemmede og elementer av programmet brukes ved
ungdomsklubber, 1.-4. trinn, barnehager og i integreringsarbeid.
Samarbeid med andre aktører
Eksternt: TO har samarbeidet på overordnet plan med skoleledelse, foregangsskole om fremdriftsplan
og gjennomføring, og nøkkelpersoner angående nytt kursmateriell ved hjelp av Teams/ digitale
plattformer og over telefon. Annet samarbeid som krever interaksjon i form av tilstedeværelse har,
etter gjensidig forståelse, blitt satt på vent til smittevernsanbefalingene mykner opp. Eksempler på
samarbeidspartnere de siste årene er kommunal skoleledelse, rektorer, lokale videregående skoler,
ungdomsklubber, idrettslag, Gjøvik politistasjon, Ungdommens Hus, NTNU Gjøvik, Globus Cafe
(integrering), diverse lokale foreninger, psykologspesialist, NORSIS m.m.
Juba har inngått en avtale med tidligere konsulent på prosjektet om videre bruk av kursmanual. I den
forbindelse har vi hatt Virke-advokat som vår rådgiver.
Internt: TO opplever økt samarbeid internt i JUBA de siste 1 ½ årene. Dette gjelder både i forhold til
Jubas ledelse, Jubabla, og Juba brevklubb.
Kunnskapskonkurransen Hvem Blir Norgesmester?
Kunnskapskonkurransen Hvem blir Norgesmester skiller seg vesentlig fra den samtalebaserte delen av
livsmestringsprogrammet Trygg Oppvekst, mest i form, men også til dels i innhold. Vi ønsker å beholde
egenarten i disse to, samtidig som både quizen og samtaleprogrammet har et felles mål i rusforebygging og et
godt psykososialt miljø i klassen.

Skoleåret 2019/2020 økte deltakelsen i konkurransen Hvem Blir Norgesmester betraktelig. Vi mener
at prosjektleder Oda Dalhøy følger opp prosjektet svært godt. Resultatene vi nå ser viser at vi absolutt
er tjent med en prosjektleder som jobber med Hvem Blir Norgesmester.
Med bakgrunn i dette har vi opprettholdt deltidsstillingen og ansatt Oda Dalhøy i fast 20% stilling
som prosjektleder.
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I inneværende skoleår kan vi glede oss over enda en økning i deltakende skoler, fra 170 påmeldte og
100 deltakende skoler i 2019/2020, til 206 påmeldte og 144 deltakende skoler i 2020/21.
I 2020 har vi fortsatt arbeidet med å skape en felles plattform for de to delprosjektene i Trygg Oppvekst og
Hvem Blir Norgesmester (NM). NM har blitt knyttet nærmere temaet livsmestring gjennom den overordnede
delen av de nye læreplanene i Kunnskapsløftet høsten 2020.
Vi har valgt å omdisponere bruk av noen midler, det er ikke store summer, et eksempel er lærerstevnene.
Deltakelse på lærerstevner har vært et bra for å øke deltagelsen til NM. I 2020 ble dette avlyst, noe hadde
digitale plattformer, og vi har annonsert der.
Østlandske lærerstevne kom svært dårlig ut av det økonomisk uten inntekter fra utstillere, og har spurt om en
sum selv om det ikke blir gjennomført.
Daglig leder foreslo at Juba bidro med 3500 kr, altså halvparten av vanlig sum. Dette gikk styret inn for. Vi
håper at vårt og andres bidrag gjør at Østlandske kan arrangeres igjen, noe som er viktig for oss og mange andre
aktører.
Vennskapsklubben
Aktivitetspakker har blitt sendt ut til medlemmer mellom 4 og 6 år.
Junix : Juba Brevklubb revideres. Prosjektet ledes av aktivitetskonsulent og prosjektlederne i NM og T.O.
Brevklubben skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2021.

Økonomi
Jubas økonomi har i 2020 vært ryddig og sunn. Samarbeidet med Actis om kjøp av regnskapstjenester
er vi svært fornøyd med.
Administrasjon
Administrasjonen har i 2020 fungert bra. Daglig leder Kari Torbjørnsen har vært i
svangerskapspermisjon fra august 2019 og Eli Kjønsberg har vært vikar for henne, og er i stillingen ut
juni 2020.
Kari Torbjørnsen sa opp sin stilling i september 2020 og styret i Juba tilbød Eli Kjønsberg fast stilling
som daglig leder. Eli ble ansatt i fast stilling i september 2020.
Aktivitetskonsulent Mari Skjerden er tilbake i 100% stilling fra august.
I overgangsperioden høsten 2020, da administrasjonen ikke var normal bemannet, jobbet Oda Dalhøy
kontormedarbeider i 60% stilling ut september, noe som har vært til god hjelp og avlastning i
administrasjonen. Fra oktober 2020 er Oda i 20% stilling som prosjektleder i Hvem Blir
Norgesmester.
Vi vi takke Kari Torbjørnsen for tiden hun har jobbet i Juba og ønsker henne lykke til framover.
Juba har fra 2018 brukt FGH revisjon som reviderer for mange av organisasjonene i Actisfellesskapet. Dette er vi godt fornøyd med.
Vi har vektlagt økt samarbeid mellom alle ansatte i Juba det siste året. Vi sitter samlet på mye erfaring
og kompetanse som vi har nytte av i arbeidet vår. Det er dessuten viktig at alle ansatte føler seg som
en del av Juba og at det er et godt, trygt, kreativt og hyggelig arbeidsmiljø. Likeledes ønsker
administrasjonen et tett samarbeid med styret. Dette opplever vi at vi har fått til på en god måte i
denne perioden.
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Juba som Trygg!-ambassadør
Aktivitetskonsulent Mari Skjerden og frivillig leder Ina Bråten gjennomførte i januar kurs gjennom LNU Trygg!
Trygg! er utviklet som et verktøy organisasjoner kan bruke for å forebygge seksuelle overgrep og uønsket
seksuell adferd. For å sikre en trygg organisasjonskultur trengs det kunnskap og kompetanse om forebygging,
beredskap og håndtering av seksuell trakassering, seksuelle overgrep og seksuell overskridende adferd.
Hvordan bygger vi en trygg organisasjon? Hva er vår beredskapsplan? Hvordan varsler vi? Hvem varsler vi til?
Hvordan håndterer vi varsler?
Som Trygg!-ambassadør skal Juba legge opp til opplæring og kompetanseheving for medlemmer og ledere.
Vi fikk ikke holdt fysiske kurs i løpet av 2020, så det legges opp til digitale samlinger i 2021.

Styrearbeid
I løpet av 2020 ble det avholdt 8 ordinære styremøter, og fire ekstraordinære styremøter.
3 møter var fysiske møter, de resterende var på teams /Whereby og to enkeltsaker ble godkjent på epost.
Styret har fungert godt også i denne perioden. Det har vært gode diskusjoner og godt samarbeid. Vi er
glade for å ha hatt med oss organisasjonsrepresentanter fra IOGT, DNT-Edru Livsstil og Juvente som
har deltatt på en del av møtene.
Styrets viktigste oppgaver i 2020 har vært å opprettholde arbeidet og normal aktivitet og tilbud der det
er mulig, følge smittesituasjonen, informere og følge råd og pålegg.
Styret og administrasjonen samarbeider godt og det har vært viktig med den positive og fleksible
innstillingen alle har hatt dette spesielle året.
Representasjon:
Vi var representert på flere større arrangement og samlinger i 2020. Under er en oversikt over hvor vi
var og hvem som var der.
AV-OG-TIL årsmøte
FORUT-årsmøte
Nordiska Gotemplarrådets årsmøte
Vaasa, Finnland
Actis-kongress, (digital)

Oda Dalhøy
Unni Kristiansen, Cecilie Kristiansen
Ole Martin Oldervik

Actis Fagdag

Mari Skjerden , Oda Dalhøy , Eli Kjønsberg

Barne- og Ungdomstinget (LNU)

Andrea Brendbakken

Representant i IOGTs styre

Eddy Oretap 2019/2020

Representant i DNT-Edru Livsstil
Representant i FORUTs styre

Stine Bergsmark
Cecilie Kristiansen
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Publikasjoner, materiell og sosiale medier
Jubabla’
Det ble gitt ut fire utgaver av Jubabla’ i 2020.
Administrasjonen står for innhold av bladet og har gjort det fra august 2019.
Ida Braaten står for layout og det praktiske rundt trykking og får et honorar for å gjøre denne jobben.
Avtalen med henne løper fram til høsten 2021. Dette er en ordning og et samarbeid som fungerer godt.
Bladet lages ut fra nytt layout og en redaksjonell plan som var klar høsten 2020.
Bladet skal være en kanal for å vise mangfoldet i Juba. Det er også et bindeledd for medlemmer.
Hver utgave skal inneholde stoff av faglig/pedagogisk karakter så vel som inspirasjon til kreativitet og
aktiviteter. Det er også en fast spalte med intervju av et ungt Jubamedlem og aktuelt stoff fra
aktiviteter i lokallagene.
Juba har god aktiviteten på Instagram, Facebook og nettsiden. Stoff fra sentralt hold til SoMe kommer
hovedsakelig fra administrasjonen. Målet framover er å lage innhold på de ulike plattformene som
engasjerer enda flere.
Vi har laget ny brosjyre om Trygg Oppvekst som finnes både papir og digital versjon.

Politikk
Juba deltar i ruspolitisk arbeid gjennom å holde oss oppdatert om aktuelle saker i rusfeltet og
deltagelse i kampanjer, relevante kurs og konferanser hos Actis og andre i rusfeltet og ved å skrive
høringssvar og gi innspill. Jubas fokus i våre uttalelser er barn og unges situasjon. Saker som berører
barn, familie, tilgang på rusfrie arenaer og rimelige fritidsaktiviteter er aktuell tematikk for oss.
Juba sendte inn høringssvar på
Rusreform- fra straff til hjelp.
Nasjonale Bærekraftsmålene der vi setter delmål 3, God helse og livskvalitet, og sammenhengen med
rusforebygging. Videre vektlegger vi Utrydding av fattigdom og barn og ungdoms rett til medvirkning
som delmål vi mener kan knyttes tett opp mot det Juba jobber for.
Vi mener Bærekraftsmålene kan være et godt verktøy å bygge aktiviteter rund i arbeid med barn og
oppfordrer lokallagene til å knytte aktiviteter opp mot dette.
Der det var tillat deltok lokallagene fysisk på IOGTs årlige kampanje Hvit Jul. Både Juba sentralt og
lokallag har støtet kampanjen på ulike digitale plattformer.

Årsmeldingen og regnskap for 2020 signeres digitalt gjennom FGH Revisjon
Oslo, 20. mars 2020
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Merk: Jubas årsmelding for 2020 ble signert elektronisk. Signaturene er på hver side og dekker
teksen delvis, derfor vises ikke signaturer på årsmeldingen 2020 her i dette dokumentet.

Katrine Engen

Ole Martin Ringdal Oldervik

Styreleder

Nestleder

Gjertrud Fludal

Stine Nathalie Bergsmark

Styremedlem

Styremedlem

Åslaug Vaksdal

Eddy Oretap

Styremedlem

Styremedlem

Eli Kjønsberg

Cecilie Kristiansen

Daglig leder

Styremedlem
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Sak 5 – Regnskap 2019 og 2020
a.

Regnskap 2019

b.

Regnskap 2020

Forslag til vedtak: Regnskap for 2019 og 2020 godkjennes

Resultatregnskap 2019-2018
Beskrivelse
Noter
Salg og sponsorinntekter
Kontingentinntekter
MVA-kompensasjon
Driftstilskudd
1
Prosjekttilskudd
2
Frifond
6
Lag/Distrikt og andre tilskudd
3
Millionlotteriet og bingoinntekter
Gaver og diverse inntekter
Sum driftsinntekter
Beholdningsendring
Endring i varebeholdning
Lønn og honorarer
4
Styrehonorar
Pensjonskostnader
Kontordrift
Revisjon og regnskap
5
Juridisk bistand og konsulentvirksomhet
Rekvisita, trykksaker og publikasjoner
Verving, reise- og møtevirksomhet
Markedsund., medlemsreg., Info/PR
Kontingenter, gaver og lokale tiltak
Arrangementer, landsmøte og konferanser
Frifond til avdelingene
6
Andre kostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansposter
Sum finansposter
Perioderesultat

2019
31 011
100 541
277 622
979 000
1 627 333
303 691
776 674
89 506
232 900
4 418 278
0
0
-1 800 587
- 51 035
- 187 136
- 530 476
- 133 542
- 268 043
- 85 555
- 154 263
- 93 702
- 105 410
- 397 273
- 289 500
- 46 085
-4 142 608
275 670
10 621
10 621
286 291

2018
5 703
117 255
192 592
879 000
1 537 703
299 516
651 643
0
155 591
3 839 002
- 29 159
- 29 159
-2 014 835
0
- 143 863
- 721 657
- 158 624
- 207 662
- 413 334
- 155 732
- 49 146
- 86 782
- 210 903
- 295 000
- 54 833
-4 512 372
- 702 529
8 081
8 081
- 694 448
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Prosjektregnskap 2019-2018
Avdeling 100
Beskrivelse
Salg og
sponsorinntekter
Kontingentinntekter
MVA-kompensasjon
Driftstilskudd
Prosjekttilskudd
Frifond
Lag/Distrikt og andre
tilskudd
Millionlotteriet og
bingoinntekter
Gaver og diverse
inntekter

Avdeling 300/400

Organisasjon Trygg Oppvekst
2019
2019

Avdeling 500

Norgesmester
2019 Sum 300/400

Kulturverksted
2019

Hele
2019

14 332
100 541
277 622
979 000
0
303 691

16 678
0
0
0
1 365 693
0

0
0
0
0
261 640
0

16 678
0
0
0
1 627 333
0

0
0
0
0
0
0

31 011
100 541
277 622
979 000
1 627 333
303 691

773 674

0

0

0

3 000

776 674

89 506

0

0

0

0

89 506

209 650

0

0

0

23 250

232 900

2 748 016

1 382 372

261 640

1 644 011

26 250

4 418 278

0

0

0

0

0

0

0
-1 085 926
- 47 241

0
- 736 435
- 3 794

0
- 117 129
0

0
- 853 564
- 3 794

0
0
- 12 000 -1 951 489
0
- 51 035

- 238 912
- 190 140
- 314 690
- 88 770

- 70 076
1 043
- 138 424
- 44 772

- 16 241
1 960
- 51 363
0

- 86 317
3 003
- 189 787
- 44 772

- 1 692
0
- 26 000
0

150 902
- 187 136
- 530 476
- 133 542

- 49 793

- 212 250

0

- 212 250

- 6 000

- 268 043

- 43 476

- 33 024

- 9 055

- 42 079

0

- 85 555

- 43 088

- 93 917

- 4 368

- 98 285

- 12 890

- 154 263

- 66 702

0

- 27 000

- 27 000

0

- 93 702

- 72 388

- 15 522

- 17 500

- 33 022

0

- 105 410

- 315 854
- 289 500
- 26 085

- 35 201
0
0

- 945
0
- 20 000

- 36 146
0
- 20 000

- 45 274
0
0

- 397 273
- 289 500
- 46 085

-2 394 741

-1 382 372

- 261 640

-1 644 011

Driftsresultat

353 275

0

0

0

- 77 605

275 670

Finansposter

10 621

0

0

0

0

10 621

Sum finansposter

10 621

0

0

0

0

10 621

363 896

0

0

0

- 77 605

286 291

Sum driftsinntekter
Beholdningsendring
Endring i
varebeholdning
Lønn og honorarer
Styrehonorar
Sosiale avgifter,
refusjoner
Pensjonskostnader
Kontordrift
Revisjon og regnskap
Juridisk bistand og
konsulentvirksomhet
Rekvisita, trykksaker
og publikasjoner
Verving, reise- og
møtevirksomhet
Markedsund.,
medlemsreg., Info/PR
Kontingenter, gaver og
lokale tiltak
Arrangementer,
landsmøte og
konferanser
Frifond til avdelingene
Andre kostnader
Sum driftskostnader

Perioderesultat

- 103 855 -4 142 608
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Balanse 2019-2018
Eiendeler
Anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
Sum Finansielle anleggsmidler
Sum Anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum Fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum Omløpsmidler
Sum Eiendeler
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Udisponert overskudd/underskudd 2019
Sum Opptjent egenkapital
Sum Egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum Kortsiktig gjeld
Sum Gjeld
Sum Egenkapital og gjeld

Noter

31.12.2019

31.12.2018

7

30 000,00
30 000,00
30 000,00

30 000,00
30 000,00
30 000,00

11 375,00
41 587,75
52 962,75

15 640,00
23 962,45
39 602,45

9

2 571 317,76
2 571 317,76
2 624 280,51
2 654 280,51

2 348 181,77
2 348 181,77
2 387 784,22
2 417 784,22

10
10

1 325 551,56
286 290,63
1 611 842,19
1 611 842,19

1 325 551,56
1 325 551,56
1 325 551,56

11
12
13

135 763,05
156 978,02
749 697,25
1 042 438,32
1 042 438,32
2 654 280,51

355 742,98
126 135,57
610 354,11
1 092 232,66
1 092 232,66
2 417 784,22
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Junior- og Barneorganisasjonen JUBA
Noter 2019
Regnskapsprinsipper
Generelt
Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk
for små foretak.
Organisasjonen er ikke skattepliktig.
Klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler
er klassifisert som omløpsmidler.
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassifisering av langsiktig og kortsiktig gjeld er samme regel lagt til grunn.
Vurderingsregler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt
lineært over antatt økonomisk levetid. Kundefordringer er vurdert til pålydende.

Note 1 – Driftstilskudd
Driftstilskudd fra Helsedirektoratet (HD)

2019
979 000

2018
879 000

2019
2 000 000

2018

Note 2 – Prosjekttilskudd
Aktivitetstilskudd fra HD

1 646 250

Det er laget eget prosjektregnskap for Kunnskapstevlinga, som skal sees sammen med prosjektet
Trygg Oppvekst. Midler fra helsedirektoratet skal dekke begge prosjektene
Ubenyttet tilskudd som overføres til påfølgende år:
2019
2018
372 667
108 547

Note 3 – Lag/Distrikt og andre tilskudd
Støtte fra andre organisasjoner til diverse aktiviteter
Tilskudd aktivitetsleir
BUFDIR
BUFDIR kulturstøtte
Total

Note 4 – Lønnskostnader, godtgjørelser med mer
Lønnskostnader

2019
41 778
62 500
672 396
0

2018
15 000
35 000
601 643

776 674

651 643

2019

2018
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Lønn og honorar
Refusjoner
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre personalkostnader
Total

1 730 448
-401 269
205 314
251 860
187 136
65 270

1 631 693
-83 318
196 164
263 304
143 863
6 991

2 038 758

2 158 698

Andre ytelser omfatter lovpålagte personalforsikringer og andre personalkostnader.
JUBA har i 2019 hatt gjennomsnittlig 3,9 årsverk (Generalsekretær og konsulenter).
Daglig leder

Ytelser til ledende personer
Lønn
Bilgodtgjørelse
Styrehonorar

179 465
273
Total

179 738

Styret
691
51 035
51 726

JUBA har en innskuddsbasert pensjonsordning. 2% av pensjonspremie dekkes gjennom av
de ansatte gjennom lønnstrekk.
Note 5 – Revisjon og regnskap
Deloitte
FGH Revisjon S
Abra regnskap
Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan

Beløp
-1013
18 500
3 922
106 527

Mva
4 625
981
0

Total

Sum
-1013
23 125
4 903
106 527
133 542

Note 6 – Frifond til avdelinger
Støtten er fordelt til avdelingene etter søknad og i tråd med retningslinjer som er godkjent av LNU,
som vi mottar støtten fra.
Note 7 – Aksjer i Solhaug Landsted AS
Aksjene i Solhaug Landsted AS ble kjøpt i 2011.

Note 8 – Andre fordringer
Gjelder forskuddsbetalte kostnader for regninger betalt i 2019 som er delvis periodisert i 2020.

Note 9 – Bankinnskudd
Bundne bankinnskudd på egen konto vedrørende ansattes skattetrekk utgjør kr 102 224

Note 10 - Opptjent Egenkapital
Spesifikasjon EK

Opptjent EK

EK pr. 01.01.2019
Årets resultat*

1 325 552
286 291

EK pr. 31.12.2019

1 611 843

5

*Årets overskudd kr 286 291 foreslås overført av Egenkapital.
Note 11 - Leverandørgjeld
Posten gjelder regninger bokført i 2019 men som har forfall i 2020.

Note 12 - Skyldige offentlige avgifter
2019
60 099
96 879
0

Skyldig arbeidsgiveravgift
Skyldig forskuddstrekk
Påleggstrekk
Total

156 978

Note 13 - Annen kortsiktig gjeld
2019
1 200
481 214
61 969
205 314

Utleggsgjeld
Ubrukt tilskudd
Nedlagte lagsmidler
Skyldig feriepenger
Total

749 697

6

J

1M

Junior- og barne
organisasjonen

I styret for Junior- og barneorganisasjonen Juba 8.mars 2020
Med godkjent korrigering fra SST pr.e-post 11.mars 2020

Ole Martin Ringdal Oldervik, nestleder

�(UJA

Gjertrud Fludal, styremedlem

Eddy Oretap, styremedlem

Cecilie Kristiansen, styremedlem

Stine Nathalie Bergsmark, styremedlem

�04:j\:1�,Q
Åslaug Vaksdal, styremedlem

�n�l�der
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Junior- Og Barneorganisasjonen JUBA
JUBA årsregnskap 1 - 12/2020
Beskrivelse
Noter
Salg og sponsorinntekter
Kontingentinntekter
MVA-kompensasjon
Driftstilskudd
1
Prosjekttilskudd
2
Frifond
6
Lag/Distrikt og andre tilskudd
3
Millionlotteriet og bingoinntekter
Gaver og diverse inntekter
Sum driftsinntekter
Beholdningsendring
Endring i varebeholdning
Lønn og honorarer
4
Styrehonorar
Pensjonskostnader
4
Kontordrift
Revisjon og regnskap
5
Juridisk bistand og konsulentvirksomhet
Rekvisita, trykksaker og publikasjoner
Verving, reise- og møtevirksomhet
Markedsund., medlemsreg., Info/PR
Kontingenter, gaver og lokale tiltak
Arrangementer, landsmøte og konferanser
Frifond til avdelingene
6
Andre kostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansposter
Sum finansposter
Perioderesultat

2020
70
74 422
251 436
1 141 000
1 667 094
246 790
798 725
48 623
2 250
4 230 411
0
0
-2 099 541
0
- 195 985
- 443 182
- 148 686
- 188 885
- 132 454
- 63 566
- 210 948
- 110 970
- 47 865
- 246 790
- 25 114
-3 913 986
316 425
5 051
5 051
321 476

2019
31 011
100 541
277 622
979 000
1 627 333
303 691
776 674
89 506
232 900
4 418 278
0
0
-1 800 587
- 51 035
- 187 136
- 530 476
- 133 542
- 268 043
- 85 555
- 154 263
- 93 702
- 105 410
- 397 273
- 289 500
- 46 085
-4 142 608
275 670
10 621
10 621
286 291

JUBA avdelingsrapport 1 - 12/2020

side 2

Beskrivelse
Salg og sponsorinntekter
Kontingentinntekter
MVA-kompensasjon
Driftstilskudd
Prosjekttilskudd
Frifond
Lag/Distrikt og andre tilskudd
Millionlotteriet og bingoinntekter
Gaver og diverse inntekter
Sum driftsinntekter
Beholdningsendring
Endring i varebeholdning
Lønn og honorarer
Styrehonorar
Sosiale avgifter, refusjoner
Pensjonskostnader
Kontordrift
Revisjon og regnskap
Juridisk bistand og konsulentvirksomhet
Rekvisita, trykksaker og publikasjoner
Verving, reise- og møtevirksomhet
Markedsund., medlemsreg., Info/PR
Kontingenter, gaver og lokale tiltak
Arrangementer, landsmøte og konferanser
Frifond til avdelingene
Andre kostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansposter
Sum finansposter
Perioderesultat

Avdeling 100
Organisasjon
2020
0
74 422
251 436
1 141 000
0
246 790
778 725
48 624
1 000
2 541 997
0
0
-1 142 231
0
134 447
- 200 388
- 254 480
- 109 698
- 101 071
- 111 268
- 24 702
- 58 282
- 77 970
- 28 295
- 246 790
- 21 579
-2 242 306
299 691
5 051
5 051
304 741

Trygg
Oppvekst
2020
70
0
0
0
1 667 094
0
0
0
0
1 667 164
0
0
- 873 871
0
- 103 333
2 539
- 113 012
- 38 988
- 74 719
- 11 486
- 38 864
- 120 791
- 500
- 19 570
0
- 35
-1 392 630
274 534
0
0
274 534
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Avdeling 300/400
Norgesmester
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 100 627
0
- 13 926
1 863
- 71 175
0
- 13 095
- 9 700
0
- 31 875
- 32 500
0
0
- 3 500
- 274 534
- 274 534
0
0
- 274 534

Avdeling 500
Sum 300/400
70
0
0
0
1 667 094
0
0
0
0
1 667 164
0
0
- 974 498
0
- 117 259
4 402
- 184 187
- 38 988
- 87 814
- 21 186
- 38 864
- 152 666
- 33 000
- 19 570
0
- 3 535
-1 667 164
0
0
0
0

Kulturverksted
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
1 250
1 250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 250
0
0
1 250

Avdeling 600
Aktivitetsleir
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000
20 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000
0
0
20 000

Avdeling 700
Konsolidering
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 4 516
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 4 516
- 4 516
0
0
- 4 516

Hele
2020
70
74 422
251 436
1 141 000
1 667 094
246 790
778 725
48 624
22 250
4 230 411
0
0
-2 116 729
0
17 189
- 195 985
- 443 183
- 148 686
- 188 885
- 132 455
- 63 566
- 210 948
- 110 970
- 47 865
- 246 790
- 25 114
-3 913 986
316 425
5 051
5 051
321 476
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Balanse

Junior- og Barneorganisasjonen Juba
per torsdag 31. desember 2020 sammenlignet med forrige år
31.12.2020

31.12.2019

30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00

30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00

Eiendeler
Anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
1351 Aksjer i Solhaug Landsted AS
Sum Finansielle anleggsmidler
Sum Anleggsmidler
Omløpsmidler
Varer
Varer
1460 Innkjøpte varer for videresalg
Sum Varer
Fordringer
Kundefordringer
1500 Kundefordringer
Andre fordringer
1571 Lønnsforskudd
1710 Forskuddsbetalt forsikring
1749 Forskuddsbet. kostnader
Sum Fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
1920 Juba 1503.14.71882
1935 DNB Sparekonto1203.01.02922
1950 Skatt 1503.14.71939
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum Omløpsmidler
Sum Eiendeler

80 650,10
80 650,10
80 650,10
7 375,00
7 375,00
41 793,00
696,00
26 443,00
14 654,00
49 168,00

11 375,00
11 375,00
41 587,75
696,00
28 073,00
12 818,75
52 962,75

3 268 225,75
1 983 002,48
1 203 750,98
81 472,29
3 268 225,75
3 398 043,85
3 428 043,85

2 571 317,76
1 270 015,84
1 199 078,14
102 223,78
2 571 317,76
2 624 280,51
2 654 280,51

1 692 492,29
1 692 492,29
321 475,59
2 013 967,88
2 013 967,88

1 611 842,19
1 611 842,19

201 365,38

135 763,05

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
2050 Egenkapital
Udisponert overskudd/underskudd 2020
Sum Opptjent egenkapital
Sum Egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

1 611 842,19
1 611 842,19

4
Forts.balanse desember 2020 sammenlignet med forrige år

2400 Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
2600 Forskuddstrekk
2610 Påleggstrekk
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift
Annen kortsiktig gjeld
2910 Utleggsgjeld
2940 Feriepenger
2980 Ubrukt tilskudd
2985 Nedlagte lagsmidler
2990 Annen kortsiktig gjeld
Sum Kortsiktig gjeld
Sum Gjeld
Sum Egenkapital og gjeld

201 365,38
157 783,61
81 388,00
64,00
45 188,53
31 143,08
1 054 926,98
3 720,00
220 869,05
705 573,22
61 968,88
62 795,83
1 414 075,97
1 414 075,97
3 428 043,85

135 763,05
156 978,02
96 879,00
31 149,23
28 949,79
749 697,25
1 200,00
205 313,96
481 214,41
61 968,88
1 042 438,32
1 042 438,32
2 654 280,51

per 31. desember 2020 sammenlignet med forrige år
Eiendeler
Anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
Sum Finansielle anleggsmidler
Sum Anleggsmidler
Omløpsmidler
Omløpsmidler
Varer
Varer
Sum Varer
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum Fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum Omløpsmidler

Noter

31.12.2020

31.12.2019
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30 000,00
30 000,00
30 000,00

30 000,00
30 000,00
30 000,00

8

80 650,10
80 650,10

0,00
0,00

7 375,00
41 793,00
49 168,00

11 375,00
41 587,75
52 962,75

9

10

3 268 225,75 2 571 317,76
3 268 225,75 2 571 317,76
3 398 043,85 2 624 280,51

5
Balanse

Junior- og Barneorganisasjonen Juba
per 31.desember 2020 sammenlignet med
forrige år
Sum Eiendeler
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Udisponert overskudd/underskudd 2019
Sum Opptjent egenkapital
Sum Egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum Kortsiktig gjeld
Sum Gjeld
Sum Egenkapital og gjeld

3 428 043,85 2 654 280,51

11
11

1 692 492,29 1 325 551,56
321 475,59
286 290,63
2 013 967,88 1 611 842,19
2 013 967,88 1 611 842,19

12
13
14

201 365,38
135 763,05
157 783,61
156 978,02
1 054 926,98
749 697,25
1 414 075,97 1 042 438,32
1 414 075,97 1 042 438,32
3 428 043,85 2 654 280,51

Oslo, 21. mars 2021
Styret i Junior- og barneorganisasjonen
Juba
Merk: Årsergnsakp for 2020 er
elektronisk signert

Katrine Engen
Styrets leder

Ole Martin Ringdal Oldervik
Nestleder

Gjertrud Fludal
Styremedlem

Stine Natalie Bergsmark
Styremedlem

Eddy Oretap
Styremedlem

Åslaug Vaksdal
Styremedlem

Cecilie Kristiansen
Styremedlem

Eli Kjønsberg
Daglig leder

6
Junior- og Barneorganisasjonen JUBA
Noter 2020
Regnskapsprinsipper
Generelt
Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk
for små foretak.
Organisasjonen er ikke skattepliktig.
Klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler
er klassifisert som omløpsmidler.
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassifisering av langsiktig og kortsiktig gjeld er samme regel lagt til grunn.
Vurderingsregler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt
lineært over antatt økonomisk levetid. Kundefordringer er vurdert til pålydende.

Note 1 – Driftstilskudd
Driftstilskudd fra Helsedirektoratet (HD)

2020
1 141 000

2019
979 000

2020
2 000 000

2019

2 000 000

2020
332 906

2019
372 667

2020
20 000
40 000
738 725
0

2019
41 778
62 500
672 396
0

798 725

776 674

2020
1 847 377

2019
1 730 448

Note 2 – Prosjekttilskudd
Aktivitetstilskudd fra HD
Ubenyttet tilskudd som overføres til påfølgende år:
Totalt ubenyttet tilskudd 2019/2020 kr 705 573

Note 3 – Lag/Distrikt og andre tilskudd
Støtte fra andre organisasjoner til diverse aktiviteter
Tilskudd aktivitetsleir
BUFDIR
BUFDIR kulturstøtte
Total

Note 4 – Lønnskostnader, godtgjørelser med mer
Lønnskostnader
Lønn og honorar

7
Refusjoner
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre personalkostnader
Total

-266 424
220 869
270 838
195 985
26 882

-401 269
205 314
251 860
187 136
65 270

2 295 526

2 038 758

Andre ytelser omfatter lovpålagte personalforsikringer og andre personalkostnader.
JUBA har i 2020 hatt gjennomsnittlig 4,06 årsverk (Generalsekretær og konsulenter).
Daglig leder

Ytelser til ledende personer
Lønn
Bilgodtgjørelse
Styrehonorar

Styret

404 041
2 352
0
Total

404 041

2 352

JUBA har en innskuddsbasert pensjonsordning. 2% av pensjonspremie dekkes gjennom av
de ansatte gjennom lønnstrekk.
Note 5 – Revisjon og regnskap
FGH Revisjon AS
Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan

Beløp
34 100
106 061

Mva
8 525
0

Total

Sum
42 625
106 061
148 686

Note 6 – Frifond til avdelinger
Støtten er fordelt til avdelingene etter søknad og i tråd med retningslinjer som er godkjent av LNU,
som vi mottar støtten fra.
Note 7 – Aksjer i Solhaug Landsted AS
Aksjene i Solhaug Landsted AS ble kjøpt i 2011.
Note 8 - Varelager
Det var ikke ført varelager i tidligere år.
Varebeholdningen verdsatt til kr 80 650 og ble i 2020 bokført mot EK.

Note 9 – Andre fordringer
Gjelder forskuddsbetalte kostnader for regninger betalt i 2020 som er delvis periodisert i 2021.

Note 10 – Bankinnskudd
Bundne bankinnskudd på egen konto vedrørende ansattes skattetrekk utgjør kr 81 472,-

Note 11 - Opptjent Egenkapital
Spesifikasjon EK
EK pr. 01.01.2020

Opptjent EK
1 692 492

8
Rettelse varelager
Årets resultat*
EK pr. 31.12.2020

80 650
321 476
2 013 968

*Årets overskudd kr 321 476 foreslås overført av Egenkapital.
Note 12 - Leverandørgjeld
Posten gjelder regninger bokført i 2020 men som har forfall i 2021.

Note 13 - Skyldige offentlige avgifter

Total

2020
76 332
81 388
64
157 784

Total

2020
3 720
705 573
61 969
220 869
62 796
1 054 927

Skyldig arbeidsgiveravgift
Skyldig forskuddstrekk
Påleggstrekk

Note 14 - Annen kortsiktig gjeld
Utleggsgjeld
Ubrukt tilskudd
Nedlagte lagsmidler
Skyldig feriepenger
Frifond

Sak 6 – Innkommende saker
Ingen innkommende saker pr. 11.juni 2021

Sak 7 – Politisk Program
Forslag til vedtak: Politisk program videreføres og vedtas.

1
2

Politisk program, Juba.

3
4
5
6

Forebygging

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Rusforebygging gir stor gevinst, både i helse og samfunnsøkonomisk perspektiv. I tillegg gir det større
trygghet og trivsel. Forebygging bør omfatte hele livsløpet, men med et spesielt fokus på
ungdomstiden.
-

-

Forebygging skal være førsteprioritet i ruspolitikken.
Frivillige organisasjoner må ha en sentral rolle i det rusforebyggende arbeidet.
Midler til rusforebyggende arbeid i kommunene må øremerkes.
Den viktigste universelle forebyggingen skjer der folk bor, og kommunene kjenner selv best
sitt eget nærmiljø. Livsmestringsprogrammer med en bred tilnærming viser seg også å ha
gunstig effekt på rusforebygging. Målgruppens egne erfaringer og forståelse av de lokale
problemene og forholdene står sentralt.
Tiltak mot psykiske lidelser og utenforskap er grunnleggende viktig for å hindre økt rusbruk
blant unge.
Forebyggingsarbeidet må være kunnskapsbasert og grunnleggende humanistiske verdier må
ligge til grunn for politikken. Disse er blant annet nedfelt i FNs barnekonvensjon.

19
20
21
22

Alkohol

23
24
25
26
27
28
29

-

Vi ønsker et samfunn uten sosiale og helsemessige problemer som følge av bruk av alkohol, der det
skal være lett å ta alkoholfrie valg. Det skal også være en selvfølge at barn er alkoholfri sone.

-

Norge skal bevare en forsvarlig linje i alkoholpolitikken.
Vinmonopolet må opprettholdes og styrkes.
Det norske forbudet mot alkoholreklame må opprettholdes og styrkes med fokus på
internett og sosiale medier.
Alkoholfrie soner må respekteres og opprettholdes.
Parker, strender og andre viktige fellesarealer skal være alkoholfrie områder hvor barn,
ungdom og voksne kan oppholde seg uten å forholde seg til andres alkoholbruk.

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Narkotika
Forbudet mot bruk og salg av narkotika bidrar til at det er vanskeligere å få tak i narkotiske stoffer og
reduserer sosial aksept for å bruke narkotiske stoffer.
-

Ingen narkotiske stoffer bør legaliseres.
Bruk og besittelse av narkotika skal møtes med reaksjoner.
Barn skal beskyttes mot bruk av narkotiske stoffer.
Det må fokuseres mer på skade på tredjepart av narkotikabruk, ikke minst barn og ungdom
som bor sammen med en som bruker narkotiske stoffer.

42
43
44
45
46
47
48
49
50

Barnerettigheter
Barn har rett til å bli sett og hørt. Det skal skapes trygge og rusfrie oppvekstmiljøer hvor barn har alle
muligheter til utvikling.
-

Barn har rett til organisasjonsfrihet.
Barn har rett til hvile, fritid og lek og til å delta i kunst- og kulturliv.
Barne- og ungdomsorganisasjoner skal være rusfrie.
Barn som pårørende må sikres formelle pårørenderettigheter og skal alltid få den hjelpen de
har krav på, både når det gjelder informasjon og oppfølging. Det må være et grunnleggende
prinsipp at de får delta og medvirke i egen situasjon.

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Demokrati og menneskerettigheter
Juba tilstreber å lære opp barn til demokratisk deltakelse og for å bidra til en mer rettferdig fordeling
av godene i verden.
-

-

Alle skal ha mulighet til å delta i reelle demokrati.
Statens Pensjonsfond Utland (oljefondet) må trekke investeringer knyttet til produksjon og
salg av alle typer rusmidler og våpen, samt virksomheter som utnytter mennesker, spesielt
barn, eller fører til alvorlige miljøskader.
Rusmidler som hinder for utvikling må vies større oppmerksomhet i bistandsarbeid.
Minst en prosent av Norges brutto nasjonalinntekt (BNI), skal gå til utviklingsbistand
Det internasjonale samfunnet må samles om å håndtere utfordringer rundt klimaendringer.

Sak 8 – Arbeidsplan
Forslag til vedtak: Arbeidsplanen vedtas

1

Arbeidsplan for Juba 2022-2023

2
3
4

Forrige periode har vært preget av korona-pandemien som har gjort at vi ikke har fått til
hovedmålet i forrige arbeidsplanperiode, og medlemsvekst og identitetsbygging er enda
viktigere enn før.

5

Under presenteres hovedmålsettingene og andre saker Juba skal gjøre i perioden.

6
7

Medlemsvekst

8-

Mål: 720 u/26 i 2021, 730 u/26 i 2022, 750 u/26 i 2023.

910
11

Vi skal tilstrebe å markedsføre større arrangementer på andre interne og eksterne lokale
arrangementer i forkant, for eksempel reklamere for sommerleirene på Vintertreff eller en
lokal festival der leirene skal være.

12-

Videreutvikles en strategi for medlemsvekst.

13
14

Lederrekruttering og -utvikling

15
16
17
18

Nye lag rekrutterer mange medlemmer og premieres godt av våre støttegivere. Samtidig ser
vi at det er kritisk dersom en leder skulle falle fra i et av våre store lag. Derfor må denne
satsningen være todelt. En del skal handle om å rekruttere nye ledere og den andre delen vil
handle om å sikre kontinuitet i lagene.

1920
21

Styret skal lage en strategi for å finne og utvikle ledere, både til opprettelse av nye Juba-lag
og videreføring av eksisterende Juba-lag. Denne strategien må blant annet se på hvordan vi
markedsfører oss.

22-

Strategien skal legge til rette for å treffe målgrupper vi ikke allerede er veletablert i.

23-

Styret og administrasjonen skal starte implementeringen av ovennevnte strategi.

24-

Ledere skal tilbys flere møtepunkt, både fysisk og digitalt.

25
26

Sikkerhet i Juba

27-

Det skal innhentes politiattester i henhold til vedtektene.

2829

Alle lokallagsledere skal være kjent med Jubas beredskapsplan, særlig knyttet til punktene
om seksuelle overgrep og grenseoverskridende atferd.

30-

Trygg!-profilen skal være kjent både blant ledere og medlemmer.

3132

Alle ledere i Juba skal få tilbud om livredningskurs, kurs i førstehjelp til barn og gjennomgang
av Jubas beredskapsplan.

33
34

Informasjon

35
36

Juba skal ha et språk og en kommunikasjonsform som treffer de målgruppene vi er i kontakt
med. Dette skal gjenspeiles, både internt og eksternt, i tiltakene under:

37

o Juba-bla’ – 3-4 utgivelser i året.

38

o Facebook – Jevnlige oppdateringer, særlig i forbindelse med arrangementer.

39

o Instagram – Jevnlige oppdateringer, særlig i forbindelse med arrangementer.

40
41
42

o Nettside – Jevnlig oppdatering og videreutvikling. Nettsiden skal representere
mangfoldet i Jubas aktivitet. Mål: en oppdateringsfrekvens som reflekterer
Jubas aktivitetsnivå.

43

o Større arrangementer representeres på relevante plattformer.

44

o Informasjon til ledere via e-post og digitale møter.

45
46

o Foreldreinformasjon. Foreldreside i Juba-bla’ og brosjyre til foreldre ved
innmelding.

47

o Uttale oss på høringer og i media i politiske saker som er relevant for Juba.

48
49

Organisasjon

50-

Lagsoppfølging

51
52

o Fortsette utviklingen av lagsressurser med maler, tips, triks, eksisterende
materiell og andre relevante dokumenter.

53

o Bygge opp lokallag sammen med lokale ressurspersoner.

54-

Oppfølging av direktemedlemmer

55
56

o Alle direktemedlemmer mellom 4 og 13 år skal få mulighet til å være med i en
av Jubas brevklubber (Vennskapsklubben eller Juba brevklubb).

57

o Invitasjon til arrangementer.

58

o Informasjon om lag i lokalområdet.

5960

Oppstart av nye lag
o Stifte nye lag årlig.

61-

Sentrale og regionale arrangement

62

o Sommerleirer; en juniorleir og en aktivitetsleir.

63

o Kulturverksted.

64

o Regionale treff

65

o ”Vår dag” i 2022

66

o Det skal arrangeres lederkurs det året det ikke er landsmøteår.

6768
69
70-

Synlighet
o Oppdatering av profilmateriell.

Prosjekt
Trygg Oppvekst

71

o Opprettholde det høye aktivitetsnivået Trygg Oppvekst har hatt.

72

o Fortsette spredningen av Trygg Oppvekst i samarbeid med prosjektleder.

73
74

o Holde oss oppdatert på utvikling og trender blant barn og unge på områder
som krever forebygging.

75

o Fortsette å jobbe med utgivelser som styrker statusen vår utad.

76-

Hvem blir Norgesmester

77
78

o Mål om fortsatt økning på antall deltakende skoler og markedsføring mot nye
skoler og lærere.

79

o Prosjektet skal stadig evalueres og videreutvikles.

80
81

o Knytte læringsressursene og lærerveiledningene opp mot Kunnskapsløftet
2020.

82
8384
85
86

Kulturprosjekter
o Fortsette markedsføringen av Zoom som aktivitetskonsept i Juba.
o Publisere oversikt over teatermanus, lydfiler og lignende ressurser knyttet til
Zoom-prosjektet som kan benyttes av andre.

87
8889

Jubas brevklubber
o Justere og oppdatere innholdet i Vennskapsklubben ved behov.

o Fortsette arbeidet med å oppdatere og modernisere Juba brevklubb.

90
91

-

FN Bærekraftsmål

92

o Lage aktiviteter som er knyttet til bærekraftsmålene.

93

o Tenke bærekraft i innkjøp og forbruk sentralt og lokalt.

94

Administrasjon

9596

Juba skal være en god arbeidsgiver som gir ansatte mulighet for utvikling og
kompetanseheving.

97-

Jubas administrative kostnader skal holdes på et forsvarlig lavt nivå.

98

Politikk

99-

Fremme forebygging som førsteprioritet i ruspolitikken.

100-

Fremme barn som alkoholfri sone.

101-

Fremheve barn og unges perspektiv i Jubas uttalelser.

102103

Bruke sosiale medier til å fremme saker / standpunkter som bygger oppunder Jubas
verdigrunnlag.

104

Samarbeid

105-

Det skal fortsatt legges til rette for overgangen mellom Juba og Juvente.

106107

Jubas lokallag skal få informasjon om lag i DNT- Edru Livsstil og IOGT de kan samarbeide
med i sitt område.

108109

Fortsette samarbeidet om gjensidig promotering av forebyggingsprogrammene Trygg
Oppvekst (Juba), Sterk og Klar (IOGT) og Opp til meg (Juvente).

110-

Gjennomføring av Hvit jul-kampanjen i samarbeid med Juvente og IOGT.

111-

Gjennomføre sommerleir i samarbeid med DNT – Edru Livsstil.

112-

Tilby FORUT-materiell til Jubas lokallag.

113114

Det skal informeres / være en aktivitet relatert til FORUTs arbeid på alle større sentrale og
regionale arrangement.

115116

Det skal søkes samarbeid med andre organisasjoner i saker og aktiviteter som er relevante
for Juba.

Sak 9 – Budsjett 2022-2023
Forslag til vedtak: Budsjett for 2022-2023 vedtas

Budsjett Juba, 2022-2023
Forslag

Inntekter
Salg og sponsorinntekter
Kontingentinntekter
MVA-kompensasjon
Driftstilskudd
Prosjekttilskudd
Frifond
BUFDIR og andre tilskudd
Millionlotteriet og bingoinntekter
Gaver og diverse inntekter

Sum driftsinntekter

Utgifter
Lønn og honorarer
Sosiale avgifter, refusjoner
Pensjonskostnader
Kontordrift
Revisjon og regnskap
Juridisk bistand og konsulentvirksomhet
Rekvisita, trykksaker og publikasjoner
Verving, reise- og møtevirksomhet
Markedsund., medlemsreg., Info/PR
Kontingenter, gaver og lokale tiltak
Arrangementer, landsmøte og
konferanser
Frifond til avdelingene
Andre kostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

2022
8 000,00
130 000,00
275 000,00
1 250 000,00
2 100 000,00
320 000,00
650 000,00
50 000,00
130 000,00

2023
9 000,00
140 000,00
300 000,00
1 350 000,00
2 200 000,00
340 000,00
700 000,00
50 000,00
150 000,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr

4 913 000,00

kr 5 239 000,00

2022

2023

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

2 250 000,00
200 000,00
160 000,00
460 000,00
150 000,00
193 000,00
300 000,00
160 000,00
150 000,00
120 000,00

kr 2 350 000,00
kr 210 000,00
kr 175 000,00
kr 470 000,00
kr 165 000,00
kr 170 000,00
kr 339 000,00
kr 170 000,00
kr 260 000,00
kr 125 000,00

kr
kr
kr
kr
kr

400 000,00
320 000,00
50 000,00
4 913 000,00
-

kr 400 000,00
kr 350 000,00
kr
55 000,00
kr 5 239 000,00
kr
-

Sak 10 – Valg
a.
b.
c.
d.

Styre
Protokollkomite
Valgkomite
Revisor

Sak 11 – Avslutning

Møtet avsluttes ved ny/gjenvalgt leder.

