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Reglement for valg av ungdomsdelegater til FN på
BUT 2017-2018
Dette reglementet gjelder for valg av ungdomsdelegater til klimaforhandlingene i FN og FNs
generalforsamling på representantskapsmøte i LNU.
1. Regler for nominasjon
1.1 Styret nedsetter en nominasjonskomité som innstiller til BUT. Nominasjonskomiteen skal bestå av
ett styremedlem, en tidligere ungdomsdelegat og tre fra LNUs medlemsorganisasjoner.
Styremedlemmet leder komiteen. Politisk rådgiver på internasjonale spørsmål fungerer som
komiteens sekretær.
1.2 LNUs medlemsorganisasjoner gis anledning til å nominere kandidater til nominasjonskomiteen.
Fristen for å nominere er 20. januar. Styret oppnevner nominasjonskomiteen på påfølgende
styremøte.
1.3 Kun medlemsorganisasjoner i LNU har anledning til å nominere kandidater. Kandidater må være
medlem av en av LNUs medlemsorganisasjoner. Nominasjoner må være sendt inn 60 dager før BUT.
1.4 Når nominasjonskomiteens innstilling er klar blir alle som har blitt nominert orientert om
innstillingen. De som ikke har blitt innstilt får anledning til å trekke sitt kandidatur hvis de ikke ønsker
å være med på lista over mulige kandidater som kan benkes på BUT.
1.5 Nominasjonskomiteens innstilling sendes ut sammen med de andre sakspapirene til BUT, 30 dager
før.
2. Valgreglement på BUT
2.1 Det velges én ungdomsdelegat til klimaforhandlingene og to ungdomsdelegater til FNs
generalforsamling.
2.2 Blant ungdomsdelegatene til FNs generalforsamling skal det velges én representant fra de politiske
ungdomspartiene og én representant fra de andre organisasjonene.
2.3 Én mann og én kvinne skal velges som ungdomsdelegater til FNs generalforsamling. I 2017 skal en
kvinne velges som ungdomsdelegat fra de politiske ungdomspartiene og en mann skal velges fra de
andre organisasjonene. I 2018 skal en mann velges som ungdomsdelegat fra de politiske
ungdomspartiene og en kvinne skal velges fra de andre organisasjonene.
2.3 Kandidater som ikke blir innstilt men som ønsker å stille til valg som ungdomsdelegat til FNs
generalforsamling må ta hensyn til kjønnsbalanse og fordelingen mellom ungdomspartier og andre
organisasjoner. En må derfor oppgi hvilken kandidat man stiller imot.
2.4 For øvrige bestemmelser vedrørende avstemning og benkeforslag se punkt 5 Avrøystingsreglar i
BUTs forretningsorden.
2.5 På BUT vil valgkomiteens leder først få redegjøre for sitt arbeid og komiteens innstilling. Deretter
vil det åpnes for benkinger, hvis nødvendig. Før avstemning vil det bli gitt anledning til valgtaler for de
innstilte kandidatene og de som eventuelt blir benket.
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