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Sak 4 STRATEGI
Forslag nr
Forslagstiller(e)
Forslagstype
Forslag

1
Punkt nr
Eirin Flå 37, Torleif Nordbakk 38, Eline Hernes 39
Side
3-4
Tillegg
Linje
86/128
Under linjenummer 86 s. 43 ønsker vi et nytt punkt for Internasjonal Humanitær
Rett.
• Migrasjon
• Ung helse
• Internasjonal Humanitær Rett
Som videre skal utdypes under et nytt punkt (under linje 128 s.44) som følgende:
2.3

Internasjonal Humanitær Rett
Antall bombinger, beskytninger og kidnappinger av nødhjelpsarbeidere
er mer en doblet på ti år. Vi står ovenfor den verste flyktningkrisen i
moderne historie. I verden i dag finnes det om lag 15 000 atomvåpen.
Mediebildet viser daglig terror og økt ustabilitet. I krig og konflikt er
barn og unge de som rammes hardes. Derfor er det viktig at Røde Kors
Ungdom er en sterk opplysningsorganisasjon for Regler i Krig.
Røde Kors Ungdom møter disse utfordringene og behovene ved å:
2.3.1. Gi unge kunnskap og forståelse om Regler i Krig.
2.3.2. Arbeide for at Genèvekonvensjonene respekteres.

Kommentarer
1

fra torget
Tilsluttende
delegater (nr)
Red.komiteens
innstilling
Vedtak

Forslag nr
Forslagstiller(e)
Forslagstype
Forslag

17, 45, 24, 16, 18, 5, 50, 11, 12, 46, 22, 59, 47, 21, 40, 72, 30, 32, 31, 29, 35, 19, 49, 26
Observatører: 65, 67, 78, 70, 88, 74

2
Eirin Flå 37, Torleif Nordbakk 38, Eline Hernes 39
Tillegg
Under linje nr. 117 side 43 ønsker vi et nytt punkt

Punkt nr
Side
Linje

3
107

2.1. Migrasjon
Den globale flyktningkrisen har satt fokus på asylsøkeres rettigheter og skapt uro og
fremmedfiendtlighet drevet frem av myter og misforståelser. Barn og unge kommer til
Norge for å
søke asyl, og felles for alle er at de er i en livssituasjon med behov for beskyttelse,
omsorg og trygghet.
Røde Kors Ungdom møter disse utfordringene og
behovene ved å:
2.1.1. Gi unge kunnskap og forståelse om situasjonen til flyktninger og asylsøkere.
2.1.2. Arbeide for at alle unge skal kunne skape et sosialt nettverk i sitt lokalsamfunn.
2.1.3. Arbeide for å gjøre det mindre belastende å være ung 106 flyktning og asylsøker.
2.1.4. Gi unge kunnskap og forståelse for Internasjonal Humanitær Rett og hvordan
dette påvirker
flyktningstrømmen.
Kommentarer
fra torget
Tilsluttende
delegater (nr)
Red.komiteens
innstilling
Vedtak

Forslag nr
Forslagstiller(e)
Forslagstype
Forslag

17, 16, 18, 5, 50, 40, 39, 19
Observatører: 62, 88, 74

3
Punkt nr
Torleif Nordbakk 38, Ingrid Rabbe Larsen 92
Side
Endring
Linje
Endre linje 159 og 160 fra:
3.1.2. Vi samarbeider med aktuelle aktører lokalt og nasjonalt.

5
159-160

til:
3.1.2. Vi samarbeider lokalt og nasjonalt i organisasjonen og med aktuelle aktører.
2

Kommentarer
fra torget
Tilsluttende
delegater (nr)
Red.komiteens
innstilling
Vedtak

Forslag nr
4
Punkt nr
Forslagstiller(e) Jon Atle Rise 29, Watadost Momand 32, Milad Dean Side
4
73 (observatør), Jan W. Sande 72 (observatør)
Forslagstype
Tillegg
Linje
122-123
Forslag
Under punkt 2..2 under Ung helse så er det ynskjeleg å endre teksten slik at den blir
endå meir spissformuler for å passe til det ungdom sliter med i dag. Forslag til endring:
2.2.2
Arbeide førebyggande tilknyttet utfordringar ved psykisk helse og mobbing blant unge.

Kommentarer
fra torget
Tilsluttende
delegater (nr)
Red.komiteens
innstilling
Vedtak

31

Sak 5 VEDTEKTER

Forslag nr
Forslagstiller(e)
Forslagstype
Forslag

5
Punkt nr 2.10
Iselin Huseby 21
Side
Endring
Linje
Fra: «Alle Røde Kors Ungdoms arrangementer skal være tilrettelagt slik at alle har like
muligheter for å delta.»
Til:
«Røde kors ungdoms arrangementer skal primært være tilrettelagt slik at alle har like
muligheter for å delta, med unntak av arrangementer rettet mot spesifikke målgrupper.»

Kommentarer
fra torget
Tilsluttende

4, 2, 45, 47, 5, 25, 26, 19, 14, 18, 11, 12, 19, 22, 20, 47, 46
3

delegater (nr)
Red.komiteens
innstilling
Vedtak

Observatører: 75, 78, 65

Forslag nr
Forslagstiller(e)
Forslagstype
Forslag

6
Punkt nr
Erik Rougier 83
Side
Endring
Linje
Endringsforslag av forslag til ny tekst i §14.6 av vedtektene:

14.6

Det anbefales at landsrådsmedlemmer ikke innehar tyngre verv i organisasjonen og
andre organisasjoner.
Kommentarer
fra torget
Tilsluttende
delegater (nr)
Red.komiteens
innstilling
Vedtak

Forslag nr
Forslagstiller(e)
Forslagstype
Forslag

19, 20, 24
Observatører: 69

7
Anita Vikestad 17, Ingrid Rabbe Larsen 92
Endring
Legge til i §3.5 (det som er markert skal legges til)

Punkt nr
Side
Linje

3.5

3.5 Frivillige skal oppføre seg på en måte som ikke
truer eller skader andre. Dersom man som frivillig
eller tillitsvalgt får vite om at det har skjedd fysisk,
psykisk eller seksuell trakassering, skal man med en
gang melde ifra til nærmeste leder eller ansatt øverste administrative leder i det aktuelle
organisasjonsleddet. Se nasjonal veileder.
Kommentarer
fra torget
Tilsluttende
delegater (nr)
Red.komiteens
innstilling
Vedtak

Forslag nr
Forslagstiller(e)
Forslagstype
Forslag

16, 35, 19, 20, 14
Observatører: 67, 68

8
Ingrid Rabbe Larsen 92
Nytt forslag
Ny § 14.7

Punkt nr
Side
Linje

14.7

Valgkomiteen skal sørge for en balansert sammensetning i sine forslag hvor det er tatt
4

nødvendig hensyn til oppgavenes innhold, styrets ansvar og kandidatenes samlede
kompetanse. Minoritetsbakgrunn, alder, geografisk og kjønnsmessig fordeling av
kandidatene bes også vektlagt. Valgkomitéen bør bestrebe i så stor grad som mulig å
foreslå kandidater som fører til at rådene gjenspeiler sammensetningen og mangfoldet i
befolkningen.
Kommentarer
fra torget
Tilsluttende
delegater (nr)
Red.komiteens
innstilling
Vedtak

Forslag nr
Forslagstiller(e)
Forslagstype
Forslag

16
Observatører: 79, 67

9
Punkt nr 14.6
Heidi Lovise Rognhaugen 20
Side
Endring
Linje
Endring eller fjerning av forslag fra landsrådet til punkt 14.6 i sak 5: revidering av
vedtekter.
Forslag til endring:
«Landsrådsmedlemmer kan ikke inneha partipolitiske verv. Nestledere og medlemmer
bes om å frastå fra å ta andre verv i organisasjonen eller andre organisasjoner.»

Kommentarer
fra torget

Eventuelt kan den nye setningen forslått av Landsrådet fjernes når det ikke bør
anbefales og heller være klare retnings linjer for hva man skal og ikke skal gjøre.
Ettersom dette skal inn i lovverket vårt for det kommende året bør ikke ting
«anbefales». Hvis setningen blir fjernet mener jeg at det heller skal bli promotert at
man ikke bør påta seg flere verv pga. stress, mye arbeid, dedikasjon etc.

Tilsluttende
delegater (nr)
Red.komiteens
innstilling
Vedtak

19
Observatører: 69

Forslag nr
Forslagstiller(e)
Forslagstype
Forslag
Kommentarer
fra torget
Tilsluttende
delegater (nr)
Red.komiteens
innstilling
Vedtak

10
Punkt nr 2.10
Marius L. Bloomdalen 13
Side
Strykning
Linje
Stryke ordet Alle i begynnelsen av setningen av paragraf 2. punkt 2.10

8, 9, 11, 12
Observatører: 63, 65, 64

5

Forslag nr
Forslagstiller(e)
Forslagstype
Forslag

11
Punkt nr 10.3
Solveig Ugland 6
Side
Tillegg
Linje
Vedtekter
Forslag:
”§10.3 Sentral ungdomskonferanse skal:
A. Godkjenne landsrådets årsberetning for året før og orienteres om Røde Kors
Ungdoms økonomiske rammer ved å fremvise regnskap for året før.
B. Vedta handlingsplan for landsrådet det kommende året.”

Kommentarer
fra torget
Tilsluttende
delegater (nr)
Red.komiteens
innstilling
Vedtak

Vi ønsker mer synlighet av hvordan økonomien er i organisasjonen, hvordan midlene
det blir fordelt og brukt.
7, 9, 26, 8, 16, 17, 18
Observatører: 62, 83, 63, 92, 67

Sak 6 POLITISK PLATTFORM
Forslag nr
Forslagstiller(e)
Forslagstype
Forslag

12
Punkt nr
Johannes Holvik 23
Side
Tillegg
Linje
Legge til nytt punkt under1.1.1. – Opphold på asylmottak

1.1.1.

Røde Kors Ungdom krever derfor at:
- Norske myndigheter sikrer 175 timers norskopplæring til alle asylsøkere over
16 år som selv ønsker det og bor i mottak uten å ha fått endelig vedtak om
opphold.
Kommentarer
fra torget
Tilsluttende
delegater (nr)
Tilsluttede
observatører
Red.komiteens
innstilling
Vedtak

24, 34, 40, 30, 18, 39, 25, 49, 33, 13
71, 74, 67,78,70, 22

6

Forslag nr
Forslagstiller(e)
Forslagstype
Forslag

13
Ingrid Rabbe Larsen 92
Endring
1.2.2. Menneskehandel endre tekst:

Punkt nr
Side
Linje

1.2.2.

Gammel tekst:
Den norske stat, gjennom Justis- og beredskapsdepartementet, må sørge for beskyttelse
og et godt hjelpetilbud for ofre for menneskehandel. Kvinner er særlig utsatt, men den
norske stat må også fokusere særlig på problematikken knyttet til barn og menn.
Endres til:
- Den norske skat, gjennom Justis- og beredskapsdepartementet, må sørge for
(gjennom blant annet bevilgninger) beskyttelse, et godt hjelpetilbud og gode
exit programmet for ofre for menneskehandel og prostitusjon. Kvinner er særlig
utsatt, men den norske stat må også fokusere på problematikken knyttet til barn
og menn.

Kommentarer
fra torget
Tilsluttende
delegater (nr)
Tilsluttede
obervatører
Red.komiteens
innstilling
Vedtak

Forslag nr
Forslagstiller(e)
Forslagstype
Forslag

15, 7, 16, 18, 33, 2
67, 88, 22

14
Ingrid Rabbe Larsen 92
Tillegg
Nytt punkt under 1.2.2. Menneskehandel:
-

Kommentarer
fra torget
Tilsluttende
delegater (nr)
Tilsluttede
observatører
Red.komiteens
innstilling
Vedtak

Punkt nr
Side
Linje

1.2.2.

Den norske stat må jobbe internasjonalt slik at begrepsbruken og rettighetene til
prostituerte ikke forverres. Det å kalle prostitusjon sexarbeid er en legitimering
av å utnytte de svake i samfunnet.

15, 17, 16, 18, 32, 2
67, 88, 22

7

Forslag nr
15
Punkt nr 2.1.
Forslagstiller(e) Ingrid Rabbe Larsen 92, Torleif Nordbakk 38, Eline
Side
Hernes 39
Forslagstype
Tillegg
Linje
Forslag
Legge til «god, nødvendig og» under punkt 7 under 2.1. Psykisk helse.
Ny setning vil da se slik ut:
Stat og kommune må sikre god, nødvendig og variert kompetanse i rådgivningstilbud
for ungdom, som gir ungdom mulighet til å ta informerte valg om sin egen fremtid.

Kommentarer
fra torget
Tilsluttende
delegater (nr)
Tilsluttede
observatører
Red.komiteens
innstilling
Vedtak

17, 16
67, 88, 22

Forslag nr
16
Forslagstiller(e) Jørgen Aleksander Fagervik 34, Karianne Folkvord
Furset 26
Forslagstype
Tillegg
Forslag
Nytt krav under punkt 2.1. Psykisk helse:
-

Kommentarer
fra torget
Tilsluttende
delegater (nr)
Tilsluttede
observatører
Red.komiteens
innstilling
Vedtak

Forslag nr
Forslagstiller(e)
Forslagstype
Forslag

Punkt nr
Side

2.1.

Linje

Psykiske lidelser, minoritetskulturer, seksuelle orienteringer og kjønnsidentitet
blir en del av den pedagogiske lærerplanen til lærerstudenter.

25, 40
67, 74

17
Punkt nr 2.1 og 2.2
Ingrid Rabbe Larsen 92
Side
Endring/Tillegg/Strykning
Linje
Flytte deler av 2.1. psykisk helse til 2.2. diskriminering og ekskludering av minoriteter.
2. Ung helse
8

2.1 Psykisk helse
(….) Ifølge SIFO-rapporten fra 2014 “Kroppspress og retusjert reklame”
opplever 85 prosent av jentene og 30 prosent av guttene et kroppspress. Røde
Kors Ungdom arbeider for inkludering uansett etnisitet, religion, kjønn,
seksuell orientering, alder, funksjonsevne, helse og livssyn, gjennom å skape
møteplasser for all ungdom. (ivaretas i forslag____ (foreslåes flyttes til 2.2 i politisk
plattform)
Røde Kors Ungdom krever derfor at:
(….)
- Organisasjoner tar et større ansvar for å fremme inkludering av
ungdom med ulik bakgrunn i alle organisasjonsledd. (ivaretas i forslag____ (foreslåes
flyttes til 2.2 i politisk
plattform)
Endres til:
2.2 Diskriminering, ekskludering og inkludering ekskludering av minoriteter
Ungdomsorganisasjoner har et ansvar for at sine organisasjoner er inkluderende. Røde
Kors Ungdom arbeider for inkludering uansett etnisitet, religion, kjønn, seksuell
orientering, alder, funksjonsevne, helse og livssyn, gjennom å skape møteplasser for all
ungdom. Hatytringer mot minoriteter øker i Norge. Norge har fått skarp kritikk fra FN
på manglende tiltak mot hatkriminalitet og rasisme rettet mot minoriteter.
Røde Kors ungdom krever derfor at:
- Kommuner og fylkeskommuner styrker fokus i skolen og er tydelige på konsekvenser
knyttet til diskriminering og ekskludering av minoriteter i det offentlige og private rom.
- Ekskludering og hatytringer i alle former bør være en del av agendaen til lærere slik
at de er forberedt på å håndtere slike saker hvis det oppstår.
- Det skal være et tydelig tilbud for avlastning og rådgivning for unge som opplever
dette diskriminering og ekskludering(nytt tillegg) på skole, arbeidsplass eller i
samfunnet forøvrig.
- Norske myndigheter må (nytt tillegg) bør opptre eksemplarisk for det norske samfunn
i deres behandling av ulike grupper og mennesker i det norske samfunn.
- Norske myndigheter må bør møte standeren satt av FNs rasediskrimineringskomite
- Alle norske kommuner skal ha en handlingsplan mot rasisme og diskriminering
- Organisasjoner tar et større ansvar for å fremme inkludering av ungdom med ulik
bakgrunn i alle organisasjonsledd. (nytt tillegg)
Kommentarer
fra torget
Tilsluttende
delegater (nr)
Tilsluttede
observatører
Red.komiteens
innstilling
Vedtak

22

Forslag nr

18

Punkt nr

2.3.
9

Forslagstiller(e) Håkon Haukvik Skancke 40 og Jørgen Aleksander
Fagervik 34
Forslagstype
Tillegg
Forslag
Nytt punkt under 2.3.
-

Kommentarer
fra torget
Tilsluttende
delegater (nr)
Tilsluttede
observatører
Red.komiteens
innstilling
Vedtak

Linje

Staten, fylkene og kommunene setter fokus på forebygging av selvmord blant
menn, siden andel menn som tar selvmord er større enn kvinner i alle
aldersgrupper.

41, 25, 33, 1
78, 74

Forslag nr
19
Forslagstiller(e) Jørgen Aleksander Fagervik 34, Karianne Folkvord
Furset 26
Forslagstype
Tillegg
Forslag
Nytt punkt under 2.4.3:
-

Kommentarer
fra torget
Tilsluttende
delegater (nr)
Tilsluttede
observatører
Red.komiteens
innstilling
Vedtak

Side

Punkt nr
Side

2.4.3.

Linje

Norske myndigheter sikrer at seksualundervisning er en del av pensum hvert år
mellom 3. og 10. klasse i grunnskolen, vor spesielt grensesetting og seksuell
identitet er en del av pensum.

74

Forslag nr
20
Punkt nr 2.4.2.
Forslagstiller(e) Ingrid Rabbe Larsen
Side
Forslagstype
Tillegg
Linje
Forslag
Legge til «seksuell orientering» og « gjennom hele grunnskolen og videregående» i
10

punkt 8 under 2.4.2.
Punktet ser da slik ut:
- Norske myndigheter sikrer en helhetlig og normkritisk seksualundervisning i
gjennom hele grunnskolen og videregående, der samtykke, kjønn, seksuell
orientering, respekt for hverandre verdier og holdninger tematiseres.
Kommentarer
fra torget
Tilsluttende
delegater (nr)
Tilsluttede
observatører
Red.komiteens
innstilling
Vedtak

39, 17, 16, 18, 14
67, 22

Forslag nr
21
Forslagstiller(e) Jørge Aleksander Fagervik 34, Karianne Folkvord
Furset 26
Forslagstype
Tillegg
Forslag
Nytt forslag under punkt 5.1.
-

Kommentarer
fra torget
Tilsluttende
delegater (nr)
Red.komiteens
innstilling
Vedtak

Punkt nr
Side

5.1.

Linje

Den norske stat, kommunen og skolen informerer om de forskjellige
ungdomsorganisasjonene og har mer fokus på demokrati- og politisk opplæring.

35

Sak 7 HANDLINGSPLAN
Forslag nr
Forslagstiller(e)
Forslagstype
Forslag

22
Punkt nr
6 Solveig Ugland
Side
Tillegg
Linje
Legger til følgende setninger etter første setning på Tiltak 16:

3.2.1

”Hvert lokalråd kan oppnevne en deltaker til tillitsvalgtsamlingen. Disse bør være leder
eller annet medlem av lokalrådet.
Hvert distriktsråd kan oppnevne to deltakere til tillitsvalgtsamlingen. Disse bør
fortrinnsvis være leder eller annet medlem av distriktsrådet.”
11

Kommentarer
fra torget
Tilsluttende
delegater (nr)
Tilsluttende
observatører
(nr)
Red.komiteens
innstilling
Vedtak

7, 9, 17, 18, 28, 41, 19, 24, 5
62, 83

Forslag nr
23
Forslagstiller(e) 37 Eirin Flå
38 Torleif Nordbakk
39 Eline Hernes
Forslagstype
Forslag

Punkt nr
Side

88

Tillegg
Linje
Forslagsstillerne ønsker å legge til 2 tiltak som handler om Internasjonal Humanitær
Rett, under prioriterte områder fra strategien i handlingsplanen. Disse foreslås som
tiltak 7 og tiltak 8, som punkt 2.3.1. og 2.3.2. i handlingsplanen. er også foreslått inn i
strategien.
Internasjonal Humanitær Rett
2.3.1. Gi unge kunnskap og forståelse om Regler i Krig.
Tiltak 7: Landsrådet skal rådgi på vegne av frivillige og tillitsvalgte om aktiviteten
Internasjonal Humanitær Rett.
2.3.2. Arbeide for at Genèvekonvensjonene respekteres.
Tiltak 8: Landsrådet skal aktivt tilrettelegge for at frivillige og medlemmer har
muligheten til å fordype seg i Genèvekonvensjonene.

Kommentarer
fra torget
Tilsluttende
delegater (nr)
Tilsluttende
observatører
(nr)
Red.komiteens
innstilling
Vedtak

17, 12, 13, 18, 11, 16, 35, 41, 5, 15
70, 64, 65

Forslag nr
24
Forslagstiller(e) 16 Trine Hellesø
38 Torleif Nordbakk
17 Anita Vikestad
92 Ingrid Rabbe Larsen
Forslagstype
Endring

Punkt nr
Side

3.1.2.

Linje
12

Forslag

Endre:
3.1.2. Vi utvikler nettverk med aktuelle aktører lokalt og nasjonalt.
til:
3.1.2. Vi samarbeider lokalt og nasjonalt i organisasjonen og med aktuelle aktører.
Legge til (det i grønt)
Tiltak 11: Landsrådet skal lytte til, rådgi, veilede, informere og følge opp alle
distriktsråd i Røde Kors Ungdom gjennom besøk, felles telefonkonferanser og
individuelle telefonsamtaler.

Kommentarer
fra torget
Tilsluttende
delegater (nr)
Tilsluttende
observatører
(nr)
Red.komiteens
innstilling
Vedtak

39, 14, 15, 19, 35, 18, 5

Forslag nr
25
Punkt nr 2.2
Forslagstiller(e) Jon Atle Rise Delegat 29
Side
Watandost Momand Delegat 32
Forslagstype
Tillegg
Linje
Forslag
Under punkt 2.2 under Ung helse så er det ynskjeleg å endre teksten slik at den blir
meir spissformelert for å passe betre til det ungdom slit med i dag. Forslag til endring:
2.2.2
Arbeid førebyggande tilknyttet utfordringar ved psykiskhelse og mobbing blant unge.
Tiltak 5: Landsrådet skal gi innspill og anbefalingar knytta til arbeid med unge i
organisasjonen med fokus på førebyggande utfordringar ved psykiskhelse og mobbing
blant unge.
Kommentarer
fra torget
Tilsluttende
delegater (nr)
Tilsluttende
observatører
(nr)
Red.komiteens
innstilling
Vedtak

Forslag nr
Forslagstiller(e)
Forslagstype
Forslag

5

26
Punkt nr
26 Delegat Karianne Folkvord Furset
Side
Nytt forslag
Linje
Det foreslås å legge til følgende tiltak i handlingsplanen:
13

Landsrådet skal etablere en komité, som skal jobbe med revidering av politisk
plattform sammen med kommunikasjonsrådgiver og politisk nestleder.
Kommentarer
fra torget
Tilsluttende
delegater (nr)
Tilsluttende
observatører
(nr)
Red.komiteens
innstilling
Vedtak

5, 34, 40, 41, 42, 35
74

Sak 8 INNKOMNE SAKER: (a) Anbefalinger fra organisasjonsutvalget 2017
Forslag nr
27
Punkt nr
Forslagstiller(e)
4 Arne Lynum
Side
Forslagstype
Nytt forslag
Linje
Forslag
Vi ønsker at rapporten tas med i videre arbeid, men grunnet selvmotsigelser i figurs 2,9
og tilhørende tekst, mener vi forslaget til sammensetning av lokalråd, d-råd og
valgkomite må revurderes. Videre ser vi utfordringer med å ha lokalråd bestående av
bare leder, nestleder og aktivitetsledere, da dette kan føre til svært store
arbeidsoppgaver for leder og nestleder. Vi stiller også spørsmål til hvor demokratisk et
lokalråd blir med bare to tillitsvalgte. Samtidig ser vi utfordringer med å plassere
lokalrådsledere i d-rådet ettersom lokalrådsleder ofte har svært krevende oppgaver på
lokalt nivå. Dette vil også kreve mye kunnskap av lokalrådsleder ettersom d-rådets
hovedoppgave er oppfølging av lokalråd
Med dette som grunnlag er det ønskelig at organisasjonsutvalgets anbefalinger om
sammensetning av lokalråd, d-råd og valgkomite ses bort fra.

Kommentarer
fra torget
Tilsluttende
delegater (nr)
Red.komiteens
innstilling
Vedtak

NB: Kommet to forslag fra samme forslagsstiller som går på det samme. Det første var
sendt inn før torget startet, og fikk også massiv støtte. Men det er nok dette forslaget
forslagsstiller vil skal bli stående.
2, 25, 49, 46, 47, 48, 21, 41, 5, 19, 16, 20, 17, 1, 26, 14, 3, 39, 30
Observatører: 78, 83, 73, 22, 69, 92, 88

Forslag nr
28
Forslagstiller(e) 4 Arne Lynum
Forslagstype
Nytt forslag

Punkt nr
Side
Linje
14

Forslag
• Beholde dagens sammensetning om lokalrådene (en leder, en nestleder, 1-4
medlemmer og 1-2 varamedlemmer) men inkludere en setning om at en person
i lokalrådet har ansvar for kontakt med d-rådet.
• Beholde dagens sammensetning for d-råds (en leder, en nestleder, 1-4
medlemmer og 1-2 varamedlemmer) men anbefale at d-rådet har representanter
fra alle lokalforeninger.
• Valgkomite: Det anbefales at lokalrådet arbeider for en ungdomsrepresentant i
lokalforeningens valgkomite, og benytter denne valgkomiteen i sine valg.
Kommentarer
fra torget
Tilsluttende
delegater (nr)
Red.komiteens
innstilling

2, 45, 47, 21, 5, 1, 49, 46, 22, 11, 12, 13, 10, Delvis 35, 38, 14, 23, 24, 17, 16, 29, 18,
50, 25, 20, 19, 15, 39, 30
Observatør: 75, 78, 61, 65, 66, 71, 67, 74, 73
NB: Kommet to forslag fra samme forslagsstiller som går på det samme. Dette er det
første, som var sendt inn før torget startet. Det er nok det andre forslaget forslagsstiller
vil skal bli stående.

Vedtak

Sak 8 INNKOMNE SAKER. (b) ANBEFALINGER FRA OPPVEKTSSATNINGEN
Ingen Forslag

Sak 8 INNKOMNE SAKER: (c) Kurs i Røde Kors Ungdom
Forslag nr
29
Punkt nr
Forslagstiller(e) 17, Anita Vikestad
Side
Forslagstype
Tillegg
Linje
Forslag
Etter tilbakemeldinger fra lokalstyrer om et behov for et økonomikurs rettet mot
tillitsvalgte og frivillige i Røde Kors Ungdom, ønsker vi at landsrådet skal se på
muligheter for å utvikle et kurs innen økonomi.
Dette kurset bør inneholde budsjett, regnskapsføring og hvordan søke midler.

Kommentarer
fra torget
Tilsluttende
delegater (nr)
Red.komiteens

38, 41, 16, 14, 11, 18, 25, 20, 5, 59
Observatører: 68, 67, 69
15

innstilling
Vedtak

Forslag nr
30
Punkt nr
Forslagstiller(e) 13 Marius L. Bloomdalen
Side
Forslagstype
Innlegg?
Linje
Forslag
Vi mener at nettkurs kan bli en utfordring. Som eksempel Kurs holder kurset.
Begrunnelsen er at vi mener kurset kan få utfordringer som ett nettkurs, fordi det
handler mye om bruken av kroppsspråk, holdning og kunne prestere foran en
forsamling og også føle energien i rommet. Og man mister det menneskelige og det
sosiale samholdet som oppstår med andre deltakere på kurset. Derfor mener vi at det
burde undersøke mer om det er muligheter for gjennomførelse av nettbaserte kurs.

Kommentarer
fra torget
Tilsluttende
delegater (nr)
Red.komiteens
innstilling
Vedtak

Sak 8 INNKOMNE SAKER: (d) INFORMASJONSFLYT I RØDE KORS
UNGDOM
Ingen forslag

Sak 8 INNKOMNE SAKER: (e) PROFILPROGRAM TIL RØDE KORS UNGDOM
Forslag nr
Forslagstiller(e)
Forslagstype
Forslag

31
Punkt nr
41 Amir Bari
Side
Tillegg
Linje
Sentral ungdomskonferanse ber landsråd ta en vurdering om å sette ned en
ressursgruppe som skal se på dette grundig. Gjennom prosessen skal de inkludere alle
frivillige og tillitsvalgte. Inkludere alle lokalråd og distriktsråd slik at vår neste profil
ikke skal komme som et sjokk til organisasjonen. Samtidig vurdere hva som er viktig å
endre eller legge til i profilprogrammet.

Kommentarer
fra torget
Tilsluttende
16

delegater (nr)
Red.komiteens
innstilling
Vedtak

Forslag nr
Forslagstiller(e)
Forslagstype
Forslag

Kommentarer
fra torget
Tilsluttende
delegater (nr)
Red.komiteens
innstilling
Vedtak

32
Punkt nr
Nr. 34 Delegat Jørgen Aleksander Fagervik
Side
Nytt forslag
Linje
Jeg mener at for å få eierskap og bruke ung til ung-metoden, vil det være en fordel om
det holdes en konkurranse for å velge logo, for alle med tilknytning til Røde Kors
Ungdom (både frivillige, deltakere og tillitsvalgte). Det bør settes en frist for når
forslag (for eksempel innen SUK 2018) til logo kan sendes inn, og i etterkant bør alle
medlemmer i Røde Kors Ungdom få muligheten til å stemme på den logoen de selv
synes representerer Røde Kors Ungdom som en seriøs organisasjon.

33, 41, 14, 15, 18, 23, 24
Observatører: 74, 66, 71

Forslag nr
33
Forslagstiller(e) 2, Anette Lande

Punkt nr
Side

Forslagstype
Forslag

Linje

Endring

Sentral ungdomskonferanse ber landsråd for Røde Kors Ungdom arbeide for å
oppdatere profilprogrammet og spesielt logoen til Røde Kors Ungdom. Frivillige
og tillitsvalgte på alle nivå i organisasjonen skal lyttes til i prosessen med å finne
ut av hva behovet er og hvilke mulige løsninger som passer organisasjonen best i
dag.

Kommentarer
fra torget
Tilsluttende
delegater (nr)
Red.komiteens
innstilling
Vedtak

50, 5, 21, 49, 47, 48, 22, 4, 25, 14, 47, 59, 12, 17, 34, 20, 11
Observatører: 61, 78, 65, 74, 69

17

Sak 10 RESOLUSJONER
Forslag nr
34
Punkt nr
Forslagstiller(e) Landsrådet Røde Kors Ungdom
Side
Forslagstype
Linje
Forslag
Resolusjon om styrking av Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsen
Røde Kors Ungdom er en viktig humanitær kraft i Norge og arbeider gjennom
frivilligheten for å bedre livene til medmennesker. Med Sven Mollekleiv som president
i Norges Røde Kors har Røde Kors Ungdom fått tillit til å utvikle seg som en
selvstendig, demokratisk organisasjon. Under Sven Mollekleivs ledelse har Røde Kors
Ungdom, gjennom arbeid for økt forståelse, medmenneskelighet og toleranse, styrket
sin posisjon som landsdekkende humanitær aktør, og som talsperson for unge i sårbare
livssituasjoner.
Verden står overfor store nye humanitære utfordringer. For å kunne møte
klimaendringer, et endret konfliktbilde, store migrasjonsstrømmer, nye
helseutfordringer og et politisk klima som synes å bli stadig mer polarisert, trenger
verden en Røde Kors-bevegelse som i større grad bruker den humanitære ressursen
unge mennesker utgjør. Røde Kors Ungdom ønsker å påvirke Forbundet til å legge til
rette for at andre nasjonalforeninger kan utvise tilsvarende vilje og evne til å la unge
mennesker spille en aktiv rolle i egen organisasjon.
Sentral ungdomskonferanse støtter derfor Sven Mollekleiv sitt kandidatur til valget av
president av Det internasjonale forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne foreninger.
Han har erfaringer og egenskaper som Den internasjonale Røde Kors- og Røde
Halvmåne-bevegelsen har sterkt behov for og som vil bidra til å styrke ungdoms rolle
og medbestemmelse. Slik vil vi bidra til å utløse mer av hele Røde Kors-bevegelsens
potensiale og humanitære kraft.

Kommentarer
fra torget
Tilsluttende
delegater (nr)
Red.komiteens
innstilling
Vedtak
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