Oslo, 17. januar 2019
Vår ref: 033/2019

Til alle medlemsorganisasjoner i LNU
Alle organisasjoner som har fullt medlemskap eller etableringsmedlemskap i LNU kan nominere
kandidater til verv. I 2019 er disse vervene på valg:
•
•
•
•
•
•

Én styreleder (toårig valgperiode)
Fire styremedlemmer (toårig valgperiode)
To varamedlemmer til styret (ettårig valgperiode)
To medlemmer til kontrollkomiteen (toårig valgperiode)
Ett medlem til klageutvalget (toårig valgperiode)
Seks medlemmer til valgkomiteen (ettårig valgperiode)

Frist for å nominere kandidater til vervene i LNU er mandag 25. februar 2019. Intervjuer
gjennomføres i uke 9 og 10.
Styret

Som styremedlem vil man være med å påvirke arbeidet og prioriteringene som gjøres i LNU, på vegne
av både seg selv og den medlemsgruppa organisasjonen man representerer tilhører. Det er en unik
mulighet til å være en del av en stor paraplyorganisasjon som jobber med politisk påvirkning,
forvaltning og kompetanseheving.
Det er viktig at de som stiller til valg til styret har mulighet til å delta på styremøtene og bidra i LNUs
nasjonale og internasjonale politiske arbeid. Det er også ønskelig at styremedlemmene kan bidra i
LNUs kursopplegg, som representanter i arbeidsgruppene, eller i den kontinuerlige utviklingen av
LNUs virksomhet. Mulighet til å bruke tid utover styremøtene vil vektlegges av valgkomiteen.
Andre verv

LNUs kontrollkomité har som oppgave å føre tilsyn med LNUs forvaltning, og kontrollere at styrets
arbeid er i tråd med vedtektene og vedtak fattet av representantskapet. Medlemmer av
kontrollkomiteen behandler også innkomne klager på LNUs støtteordning sammen med klageutvalget,
som er siste klageinstans i LNU.
Valgkomiteen består av seks medlemmer fra LNUs ordinære medlemmer eller etableringsmedlemmer,
og ett medlem valgt av styret i LNU. Komiteens medlemmer velges for ett år og skal innstille på valg av
styre, kontrollkomité og klageutvalg til representantskapet.
På LNUs nettsider, www.lnu.no, kan dere lese mer om hva LNU gjør og hvordan man nominerer
kandidater, samt få oversikt over de ulike fristene som gjelder for representantskapsmøtet i LNU,
Barne- og ungdomstinget. LNU vil i midten slutten av januar sende ut ordinær innkalling til møtet.
Vi håper mange organisasjoner velger å benytte seg av nominasjonsretten i forbindelse med årets valg
og gleder oss til å møte dere på Barne- og ungdomstinget på Røde Kors Konferansesenter i Oslo 26.
april 2019.

Med vennlig hilsen
Valgkomiteen i LNU
Hilde Horpen (Norsk Musikkorps Forbund), Kristian Sveinall Øgaard (Acta), Tora Voll Dombu
(Norges Bygdeungdomslag), Bernt Wu (Norges Blindeforbunds Ungdom), Ellen Filmberg
(Elevorganisasjonen), Gjermund Øystese (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag) og
Benjamin Skiaker Myrstad (styret i LNU)
Epost: valgkomite@lnu.no
Telefon: 23 31 06 00
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