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Medlemsorganisasjonene
Observatørorganisasjonene
Etableringsmedlemsorganisasjonene
Kontrollkomiteen

Innkalling til representantskapsmøte 26. april 2019
LNUs medlems-, etableringsmedlems- og observatørorganisasjoner blir herved innkalt til
representantskapsmøtet og Barne- og ungdomstinget (BUT) 2019. I år går arrangementet over én dag
og holdes på Røde Kors Konferansesenter i Hausmanns gate 7, Oslo. Tidsrammen er foreløpig fra kl.
09:00 til kl. 18:00. Det blir lagt opp til middag og sosialt samvær etter møteslutt.
Medlemsorganisasjonene har rett til å stille med to representanter i representantskapet.
Etableringsmedlemsorganisasjoner, samt organisasjoner med observatørstatus, kan også møte med to
representanter. Disse har tale- og forslagsrett under møtet.
I henhold til LNUs vedtekter, har vi satt følgende tidsfrister for innsending av ulike saker til LNU:
Mandag 25. februar:
•

Nominasjon av kandidater til styret, arbeidsutvalget, valgkomiteen, klageutvalget og
kontrollkomiteen (se vedlagt skriv)

•

Forslag til saker som organisasjonen ønsker at representantskapet skal behandle

•

Forslag til vedtektsendringer

•

Søknader om medlemskap i LNU

•

Anbefalt frist for å sende inn resolusjoner, slik at styret kan innstille

Søndag 31. mars blir foreslått som siste frist for innlevering av skriftlige forslag til tema eller tekst
for resolusjoner.
LNU vil sende ut endelig innkalling med saksdokumenter, program og påmeldingsskjema til
organisasjonene i uke 13.
I 2019 er programmet kortere enn tidligere, og det blir mindre tid til forslagsskriving og arbeid i
redaksjonskomiteen underveis i møtet. Det blir derfor arrangert forberedende seminar og
forslagsverksted i perioden 23.-25. april for alle som vil lære mer om hvordan BUT fungerer og
hvordan man kan være med og påvirke.
•

Forberedende seminar er for deg som vil ha en innføring i LNU sitt arbeid og i
saksbehandlingen på BUT, og muligheten til å bli kjent med andre deltakere før møtet

•

På forslagsverkstedet kan man få hjelp til å skrive forslag til Barne- og ungdomspolitisk
program og resolusjoner, og muligheten til å skrive forslag sammen med andre deltakere

Mer informasjon om forberedende seminar og forslagsverksted blir snart lagt ut på LNUs nettsider.
Påmeldingsfrist til representantskapsmøtet er søndag 31. mars. Påmelding gjøres elektronisk på
LNUs nettsider. Husk at det er behov for at daglig leder/generalsekretær eller styreleder godkjenner
hvem som skal representere organisasjonen, gjennom en fullmakt. Mer informasjon om dette finner
dere på LNUs nettsider, i forbindelse med at påmeldingen åpner. NB! Daglig ledere og styreledere
som skal delta på BUT må og sende inn fullmaktskjema, jf. vedtektenes § 12.
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Når påmeldingsfristen har gått ut blir sakspapirene sendt direkte til delegatene. Vi ber om at
organisasjonene overholder påmeldingsfristen, slik at delegatene kan få tilsendt papirene før møtet.
For organisasjoner med sekretariat utenfor Oslo-området dekker LNU reiseutgiftene for to delegater
fra det stedet sekretariatet er lokalisert, og etter rimeligste reisemåte. Fristen for å levere reiseregning
er satt til 15. mai 2019.
Alle relevante dokumenter og informasjon om representantskapsmøtet og barne- og ungdomstinget
blir lagt ut fortløpende på LNUs nettsider, www.lnu.no/om-lnu/but/barne-og-ungdomstinget-2019/.

Med vennlig hilsen

Andreas Tangen Borud
Generalsekretær

Rode Margrete Hegstad
Styreleder

Vedlegg:
•

Foreløpig sakliste for representantskapsmøtet 2019

•

Fullmaktsskjema

•

Oppfordring til nominasjoner til LNUs styre

•

Styrearbeid i LNU 2019-2020

•

Nominasjonsskjema

•

Vedtekter

•

Oversikt over medlems-, etableringsmedlems- og observatørorganisasjoner i LNU
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