NOTAT
Oslo, 20. desember 2017
Arkivnummer: 033/2018

Styrearbeid i LNU i 2018/2019
Styret i LNU består fra juni 2018 av leder, to nestledere, sju styremedlemmer og to varamedlemmer,
som velges av representantskapet på Barne- og ungdomstinget (BUT). Valgbare til LNUs styre er bare
representanter fra organisasjoner med fullt medlemskap eller etableringsmedlemskap.
Varamedlemmene møter fast på styremøtene og det er i realiteten ingen forskjell på styremedlem og
varamedlem utenom de gangen styret er fulltallig. Da har naturlig nok ikke varamedlemmene
stemmerett.
Styret er LNUs høyeste organ mellom representantskapsmøtene og leder LNUs arbeid. Styret uttaler
seg på vegne av LNU og har ansvar for å gjennomføre arbeidsprogrammet. Styret jobber med
strategier og budsjett etter forslag fra generalsekretæren, og har arbeidsgiveransvar for LNUs
sekretariat. Styret uttaler seg på vegne av LNU om aktuelle saker både på det nasjonale og det
internasjonale området, og er ofte høringsinstans for offentlige myndigheter.
Det avholdes 8–9 styremøter årlig. Disse er som regel ettermiddags-/kveldsmøter (matservering fra kl.
16 og møtestart kl. 17). Ved oppstarten av nytt styreår avholdes en egen skolering av det nye styret på
dagtid. Nytt styre tiltrer 7. juni 2018, og det vil være et styreseminar i slutten av august.
Styremedlemmer deltar på konferanser og møter i Norge og i utlandet, som representanter for LNU.
De siste årene har styremedlemmer for eksempel vært med i Det kriminalitetsforebyggende råd, styret
i FN-sambandet, juryen for årets forbilde og juryen for årets barne- og ungdomskommune,
referansegruppe for momskompensasjon og frivillighetsregisteret, den norske UNESCO-kommisjonen
og Nordisk Ungdomskomité. LNU er også med i European Youth Forum (YFJ), en europeisk
paraplyorganisasjon for landsråd og europeiske samarbeidsorganisasjoner. Der er det mange kurs,
seminar og møter som sekretariatet og styremedlemmer er med på.
Ved å velge leder og to nestledere, velger representantskapet også et arbeidsutvalg (AU) som fungerer
mellom styremøtene. AU har 2–4 møter i måneden, som enten frokostmøter eller e-postmøter. Selv
om det er representantskapet som ”velger” AU, er det styret som avgjør hvilke fullmakter AU skal ha.
Enkelte styremedlemmer i LNU deltar også i en av LNUs arbeidsgrupper. I 2018 vil LNU ha disse
arbeidsgruppene: Nord/Sør-spørsmål (AgNS) og FN-spørsmål (AgFN). Arbeidsgruppene har 8–12
møter i året, og arbeidsgruppene blir brukt til ulike ting. AgNS har bl.a. hovedansvaret for å utarbeide
LNUs Nord/Sør-kampanje, AgFN skal følge opp og fungere som en ressursgruppe for LNUs
ungdomsdelegater. Begge gruppene ledes av et styremedlem, mens resterende styremedlemmer er
vanlige gruppemedlemmer.
Om styret i LNU

I et tverrpolitisk samarbeidsorgan som LNU skal styremedlemmene blant annet fylle disse
funksjonene:
-

Representere hele bredden av synspunkter blant medlemsorganisasjonene i prosessen fram
mot politiske standpunkter for LNU.

-

Bringe inn i styredebatten erfaringer fra ulike organisasjonsmiljøer og organisasjonskulturer.

-

Være kontaktpunkt for LNU tilbake til de ulike organisasjonsgrupper og enkeltorganisasjoner.

-

Være kontaktpunkt for LNU overfor ulike politiske miljøer.

Dette er bakgrunnen for at en har hatt en tradisjon med balansert fordeling av styrerepresentanter
mellom organisasjonsgruppene i LNU.
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Gruppeinndeling i LNU

Av praktiske, men også politiske årsaker, har en operert med en inndeling av LNU-organisasjonene i
grupper. Mange av organisasjonene kunne sikkert vært plassert i mer enn en gruppe, men inndelingen
er likevel hensiktsmessig for å sikre bredden i styrerepresentasjonen:
-

Livssynsbaserte

-

Kultur, fritid og friluft

-

Samfunnspolitiske

-

Student og elev

Det er denne inndelingen som vil ligge til grunn for valg av representanter til LNUs styre for 2018.
I enkelte sammenhenger kan det også være naturlig å operere med en inndeling i bare to grupper:
-

Barneorganisasjoner

-

Ungdomsorganisasjoner

I mange saker har disse to organisasjonstypene identiske interesser og behov, men det har også vært
en del situasjoner da det har vært naturlig å ha en diskusjon spesielt med dem som organiserer eller er
opptatt av barns situasjon. Organisasjons- og ledelsesformer i barneorganisasjonene er også
annerledes enn i mange av ungdomsorganisasjonene. Det er også nødvendig å ha i minnet at mange av
LNUs medlemsorganisasjoner organiserer både barn og ungdom (og også voksne).
Sammensetning av LNU-styret

Styret bør ha representasjon fra alle de fire hovedgruppene av LNU-organisasjoner. Også
barneorganisasjonene bør ha ett eller flere styremedlemmer, siden LNU opererer som talerør overfor
myndighetene i barne- og ungdomspolitiske saker. Styret bør også gjenspeile den partipolitiske
bredden i LNU. Det bør også være en klar føring at mange av styremedlemmene bor i Oslo, for å kunne
stille opp på aktiviteter på dagtid.
Styremedlemmenes profil

Det er fritt opp til organisasjonene selv å velge hvem de vil nominere til LNU-styret. Ut fra de siste års
erfaringer kan det likevel være grunn til å anbefale en viss «profil» på kandidatene, ikke minst for å
sikre at styret skal ha en mulighet for å styre LNU.
Som paraplyorganisasjon er nok LNU i større grad sekretariatstyrt enn mange av
medlemsorganisasjonene, og det kan ofte være en utfordring for et styre å finne en «felles
organisasjonskultur». Skal styremedlemmene kunne fylle en funksjon, er det viktig at de har tid og
anledning til å ta del i styrets daglige arbeid – ikke bare på styremøtene. Dette gjelder for eksempel å
kunne ta utredningsoppdrag, delta i utvalgs- og komitemøter, delta i intervjukomiteer ved ansettelser,
holde jevnlig kontakt med «sin» rådgiver, reise og representere LNU, skaffe seg informasjon om LNUs
saker, osv. Det er en oppgave både for organisasjonene som nominerer og valgkomiteen å forsikre seg
om at styrekandidatene har mulighet og vilje til å sette av tilstrekkelig tid og oppmerksomhet til vervet.
Styremedlemmene bør helst ha mulighet for å delta i møter og lignende på dagtid.
Som styremedlem bør en ha nær kontakt med sin egen organisasjon, både for å kunne trekke på
ekspertise derfra og kunne fange opp politiske signaler til LNU
Det er i denne sammenheng viktig å ha i mente at det er sentralleddet i medlemsorganisasjonene som
er grasrota i LNU. Per definisjon skal LNU forholde seg til organisasjonene sentralt. Det forutsettes at
et styremedlem fra en av medlemsorganisasjonene representerer hele sin organisasjon, ikke bare
enkelte lokal- eller fylkeslag.
LNUs vedtekter sier dette om styrearbeidet i LNU:
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Styret
§ 22
Styret i LNU består av leder, 2 nestledere og 7 styremedlemmer med 2 varamedlemmer som velges
av representantskapet. Valgbare til LNUs styre er bare representanter fra organisasjoner med fullt
medlemskap eller etableringsmedlemskap.
De ansatte velger 1 representant til styret med tale og forslagsrett.
§ 23
Leder og nestleder velges særskilt. De øvrige styremedlemmene velges også særskilt, plass for plass.
Det må være minst 1 kandidat til hver plass som skal besettes. Dersom det bare er 1 kandidat til en
plass, foretas valget ved akklamasjon, med mindre noen av de stemmeberettigede krever skriftlig
avstemning. Det kreves simpelt flertall for å bli valgt.
§ 24
Kun kandidater som er nominert av medlemsorganisasjonene eller foreslått av valgkomiteen er
valgbare. Kandidater må nomineres minst 60 dager før representantskapsmøtet.
Medlemsorganisasjonene skal informeres om tidsfristen minst 30 dager på forhånd.
§ 25
Styrets funksjonstid er 2 år, og halvparten av styremedlemmene står på valg hvert år.
Varamedlemmene velges for ett år. Leder og nestleder velges aldri for samme periode. De ansattes
styrerepresentant har funksjonstid på ett år.
§ 26

Styret leder LNUs virksomhet mellom representantskapsmøtene, uttaler seg på vegne av LNU
og har ansvaret for at arbeidsprogrammet blir gjennomført.
§ 27
Arbeidsutvalget består av leder og nestlederne. Styret kan blant styremedlemmene velge
vararepresentanter til arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget er ikke et politisk beslutningsorgan, men
forvalter LNUs politikk etter bestemmelser gitt av representantskapet og styret.
§ 28
LNUs styre representerer organisasjonen utad. Styrets arbeidsutvalg har tegningsrett for LNU.
§ 29
Styret og arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.
§ 30
Protokoller og referater fra arbeidsutvalget, kontrollkomiteen og valgkomiteen legges fram for
styret.
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