
Innkalling til årsmøte i  

JUBA - Østlandsregionen  

 
Det innkalles med dette til årsmøte i Juba - Østlandsregionen  
 

Tid: Lørdag 26. mars 2022 kl. 12.00  
Sted: Folkets Hus, Dovre bo- og servicesenter, Ole Lians vei 4, 1472 
Fjellhamar  
 
Sakliste:  
 
Sak 1 Åpning  
 
Sak 2 Konstituering  
a) Opprop av representanter  

b) Valg av møteleder  

c) Valg av sekretær  

d) Valg av pressenemnd  

e) Valg av to personer til å undertegne protokollen  
 

Sak 3 Meldinger og regnskap  
a) Styret  

b) Vintertreff (2018 Vestfold, 2019 Oppland og Hedmark og 2020 Østfold)  

c) Sommerleir (2018 Agder, 2019 Vestfold og 2021 Oslo og Akershus)  
 

Sak 4 Innkomne forslag.  
 
a) Forslag fra styret om endring av vedtektene. 

 

§9a – Leir og vintertreff 

 

Nåværende tekst: 

Leir og vintertreff er beregnet for medlemmer fra 6 – 15 år i Østlandsregionens avdelinger. Alle 
deltakere må være tilknyttet en leder. Hvis plass kan også andre kretser og andre interesserte delta. 
Stedlig arrangør tar slike avgjørelser. 
 

Forslag til ny tekst: 

a. Leir er beregnet for medlemmer fra 6-15 år i Juba.  Alle deltakere må være 

tilknyttet en leder. 

b. Vintertreff er beregnet for medlemmer fra 6-15 år i Østlandsregionens 

avdelinger.  Alle deltakere må være tilknyttet en leder. 

Begrunnelse:  Det arrangeres ikke lenger landsleir, og Juba sentralt har bedt om at alle medlemmer i 

Juba skal inviteres på våre leirer hvert år.  Dette blir egentlig ingen endring i forhold til slik det har 

fungert de siste årene. 

§11 a – Fri leiravgift for ledere 

Nåværende tekst: 

Antall ledere som får fri leiravgift fra de enkelte avdelinger: 

1 leder for   5-  9 deltakere under 18 år 

2 ledere/hjelpeledere  for 10-19 deltakere under 18 år 

3 ledere/hjelpeledere for 20-29 deltakere under 18 år 



4 ledere/hjelpeledere for 30-39 deltakere under 18 år 

5 ledere/hjelpeledere for 40-49 deltakere under 18 år 

6 ledere/hjelpeledere for 50-59 deltakere under 18 år 

For å sikre tilstrekkelig antall ledere tillates det overføring av deltakere fra en avdeling til en annen 

innen den enkelte krets. Betalende hjelpeledere mellom 15-18 år teller med i antallet deltakere for å få 

gratis leder. Fri leiravgift gjelder ikke for voksne som deltar på leir med kun egne barn. 

 

Forslag til ny tekst: 

Antall ledere som får fri leiravgift fra de enkelte avdelinger: 

1 leder for   5-  9 betalende deltakere under 18 år 

2 ledere/hjelpeledere  for 10-19 betalende deltakere under 18 år 

3 ledere/hjelpeledere for 20-29 betalende deltakere under 18 år 

4 ledere/hjelpeledere for 30-39 betalende deltakere under 18 år 

5 ledere/hjelpeledere for 40-49 betalende deltakere under 18 år 

6 ledere/hjelpeledere for 50-59 betalende deltakere under 18 år 

For å sikre tilstrekkelig antall ledere tillates det overføring av deltakere fra en 

avdeling til en annen innen den enkelte landsby. Betalende hjelpeledere mellom 15-18 

år teller med i antallet deltakere for å få gratis leder. 

Begrunnelse: 

Bør endre til «for xxx betalende deltakere under 18 år».  Det blir feil når et barn som går gratis teller 

med for å få en gratis leder. 

For å sikre tilstrekkelig antall ledere tillates det overføring av deltakere fra en avdeling til en annen 

innen den enkelte landsby. Det er de som bor i samme landsby som kan samarbeide om ledere, kretser 

er ofte fordelt over flere landsbyer. 

Vi dropper det med «kun egne barn» siden det vil allikevel gi 5 betalende barn selv om de er fra 

samme familie.  Det forutsettes selvsagt også da at den voksne tar de oppgavene som de tildeles. 

§11 d – Leirutstyr 

Nåværende tekst: 

Leirutstyret skal etter hver leir kontrolleres av arrangøren etter avtale med materialforvalter. 

Gjenpart av innholdsfortegnelse over utstyr sendes styret. Forsendelse av utstyret belastes mottaker. 

Blir leirutstyret lånt av andre som for eksempel Jubas landsleir, avtales leievilkår med styret.  

Forespørsel om utlån sendes styret i Østlandsregionen. 

Forslag til ny tekst: 

Leirutstyret skal etter hver leir kontrolleres av arrangøren etter avtale med 

materialforvalter. Gjenpart av innholdsfortegnelse over utstyr sendes styret. 

Forsendelse av utstyret belastes mottaker. Blir leirutstyret lånt av andre avtales 

leievilkår med styret.  

Begrunnelse:  Det arrangeres ikke lenger landsleir. 

b) Eventuelt andre innkomne forslag 

 
Sak 5 Opplysning om arrangement for de kommende seks år  
a) Vintertreff  

b) Sommerleir  

c) Kurs  
 



 
Sak 6 Valg av:  
a) Et styre på inntil fem medlemmer og minst ett varamedlem. Leder, sekretær og kasserer velges 
særskilt  

b) Materialforvalter  

c) Revisor  

d) Valgkomité  
 

Sak 7 Avslutning  
 
 
 
Alle lokalavdelinger som er tellende i henhold til Jubas vedtekter, har rett til to 
representanter hver.  Lag med over 30 medlemmer har rett på en ekstra 
representant.  Kretser har rett til en representant. Disse meldes på e-post, brev 
eller telefon til sekretær Unni Kristiansen, innen 20.mars.   Alle innkommende 
forslag må sendes styret snarest!  
 
Det blir litt å bite i når møtet starter, og vi bestiller pizza etter møtet for de som ønsker.   
Østlandsregionen betaler pizza for representantene.  Andre deltakere betaler selv.   
 
Velkommen til årsmøtet!  
 
 
 

Med vennlig hilsen 
Styret for Juba - Østlandsregionen 

 
Unni Kristiansen, sekretær 

E-post: unni.kristiansen@gmail.com 
Telefon: 99556975 


