NOTAT  
Oslo,  15.  januar  2019    
Arkivnummer:  033/2019  

Styrearbeid  i  LNU  i  2019/2020  
Dette notatet er utarbeidet for å gi kandidater til styreverv i LNU informasjon om
styrearbeidet i LNU. Lurer du på noe som du ikke får svar på i notatet er det mulig å kontakte
valgkomiteen eller nåværende styremedlemmer i LNU for å få svar.

Styret  
Styret i LNU består av leder, to nestledere, sju styremedlemmer og to varamedlemmer, som
velges av representantskapet på Barne- og ungdomstinget (BUT). Varamedlemmene møter
fast på styremøtene og det er i realiteten ingen forskjell på styremedlem og varamedlem
utenom stemmerett i styremøtene. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen, mens
varamedlemmer velges for 1 år. Det nye styret tiltrer 7. juni 2019.
Styret er LNUs høyeste organ mellom representantskapsmøtene og leder LNUs arbeid.
Styret er juridisk og økonomisk ansvarlige for LNU, og har arbeidsgiveransvar for
generalsekretær. I tillegg har styret ansvaret for gjennomføringen av arbeidsprogrammet, vi
vedtar strategier og budsjett etter forslag fra generalsekretæren, og har arbeidsgiveransvar
for LNUs sekretariat. Styret uttaler seg på vegne av LNU om aktuelle saker både nasjonalt og
internasjonalt, og er ofte høringsinstans for offentlige myndigheter.
Styrets arbeidsform er styremøter som avholdes 8-9 ganger i året, som oftest på
ettermiddagstid. I tillegg arrangeres det et todagers styreseminar en helg i august for å gi
styremedlemmene en innføring i LNU og styrets arbeid.

Arbeidsutvalget    
Ved å velge leder og to nestledere, velger representantskapet også et arbeidsutvalg (AU) som
fungerer mellom styremøtene. AU har 2–4 møter i måneden etter behov. Selv om det er
representantskapet som velger AU, er det styret som avgjør hvilke fullmakter AU skal ha
gjennom å vedta styreinstruksen.

Styremedlemmenes  rolle  i  LNU    
Som paraplyorganisasjon er nok LNU i større grad sekretariatdrevet i det daglige arbeidet
enn mange av medlemsorganisasjonene, og styrets rolle er som oftest å ta de strategiske
diskusjonene og valgene på vegne av LNU. Likevel legges det også opp til at styremedlemmer
skal kunne bidra til LNUs arbeid gjennom å ta på seg frivillige oppgaver. For å bli best mulig
kjent med LNU og våre medlemmer er det viktig at styremedlemmene har tid og anledning til
å ta del i styrets daglige arbeid – ikke bare på styremøtene. Dette gjelder for eksempel å
kunne delta i utvalgs- og komitemøter, delta i intervjukomiteer ved ansettelser, reise og
representere LNU og ta andre oppdrag som styret får forespørsler om å dekke. 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.
Arbeidsmenge  
Det forventes at alle styremedlemmer prioriterer å delta på styremøtene i LNU, og at man
bruker tid på å sette seg inn i sakene som skal behandles. I tillegg bør styremedlemmer ha
noe ekstra tid å bruke på arbeid utenom møtene, som å holde kurs og foredrag for
medlemsorganisasjoner i helger og på ettermiddagstid.
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Ekstern  representasjon    
Styremedlemmer deltar på konferanser og møter som representanter for LNU etter
oppnevning fra AU. De siste årene har styremedlemmer for eksempel vært med i Landsrådet
for Heimevernet, styret i FN-sambandet, juryen for årets forbilde og juryen for årets barneog ungdomskommune, ungdomsrådet til Kulturtanken, referansegruppe for
momskompensasjon, grunnstøtta og frivillighetsregisteret, den norske UNESCOkommisjonen og Nordisk Ungdomskomité. Internasjonalt er LNU medlem av European
Youth Forum (YFJ), hvor vi deltar på medlemsmøter to ganger i året.
Det er kun styreleder og generalsekretær som er LNUs talspersoner. Nestlederne har mandat
til å være talspersoner for LNU i styreleders fravær.
Representasjon  i  LNU    
Enkelte styremedlemmer deltar i LNUs arbeidsgrupper sammen med representanter fra
medlemsorganisasjonene. I 2019 vil LNU ha disse arbeidsgruppene: Nord/Sør-spørsmål
(AgNS) og FN-spørsmål (AgFN). De to arbeidsgruppene har forskjellig formål og
arbeidsform. AgNS jobber med LNUs Nord/Sør-kampanje mens AgFN skal følge opp og
fungere som en ressursgruppe for LNUs ungdomsdelegater. Begge gruppene ledes av et
styremedlem, mens resterende styremedlemmer er vanlige gruppemedlemmer.
Tildelingsutvalgene for prosjektstøtteordningene LNU forvalter ledes også av
styremedlemmer. Her samarbeider man med støtteordningens saksbehandler og
tildelingsutvalgets medlemmer for å behandle søknadene.
Styremedlemmer bidrar også til LNUs kompetansearbeid ved å besøke og holde kurs for våre
medlemsorganisasjoner. Vanlige temaer for slike kurs er styrets ansvar, organisasjonsarbeid,
rekruttering og bærekraftig engasjement.
Styremedlemmer  som  representanter  fra  medlemsorganisasjoner    
I et tverrpolitisk samarbeidsorgan som LNU skal styremedlemmene fylle ulike funksjoner,
som å representere bredden av synspunktene blant medlemsorganisasjonene i LNUs
politikkutvikling og bringe inn en bredde ev erfaringer og synspunkter fra ulike
organisasjoner til LNUs arbeid. I tillegg skal styremedlemmene være kontaktpunkt for
medlemsorganisasjonene inn til LNU, og for LNU ut til medlemsorganisasjonene.
Dette er bakgrunnen for at en har hatt en tradisjon med balansert fordeling av
styrerepresentanter mellom organisasjonsgruppene i LNU. Alle styremedlemmer i LNU har
ansvaret for å fatte vedtak som tjener LNU som organisasjon og medlemsmassen som helhet.
Styremedlemmer er ikke partsrepresentanter på vegne av egen organisasjon eller
organisasjonsgruppe.

Det å være styremedlem i LNU er en flott mulighet til å bli kjent med et mangfold av
organisasjoner og bidra til bedre vilkår for barne- og ungdomsfrivilligheten i Norge! Lurer du
på noe om styrearbeid i LNU er det bare å kontakte valgkomiteen, styreleder eller andre
nåværende styremedlemmer.
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