Til distriktsrådene og lokalrådene for Røde Kors Ungdom
Oslo, 12.juni 2017

INNKALLING TIL SENTRAL UNGDOMSKONFERANSE 2017
Sentral ungdomskonferanse arrangeres i år på Sundvolden Hotell i Buskerud fra fredag 27. – søndag 29. oktober
2017. Alle distrikter inviteres med dette til å sende delegater.
Sentral ungdomskonferanse er Røde Kors Ungdoms øverste organ. Her samles representanter fra alle distriktene
for å ta viktige beslutninger om Røde Kors Ungdoms fremtid. På Sentral ungdomskonferanse velges nye personer til
Landsrådet for Røde Kors Ungdom, og viktige saker for ungdom som er aktive i Røde Kors diskuteres.

HVEM KAN DELTA?




Distriktsrådet for Røde Kors Ungdom har mulighet å melde to stemmeberettigede delegater til
ungdomskonferansen.
Lokalrådet har mulighet til å melde på en stemmeberettiget delegat fra hvert lokalråd.
Det kan være to observatører per distrikt.

Alle delegater må være tillitsvalgte i Røde Kors Ungdom og ha betalt medlemskontingent for 2017. Deltakeravgiften
for konferansen er 750kr. I dette ligger kostnader tilknyttet arrangering av konferansen. Vi dekker derfor
reisekostnader, opphold og mat for alle delegater i forbindelse med ungdomskonferansen. Observatører må dekke
egen reise, men vi dekker opphold og mat under hele konferansen. Det er ikke mulig for observatører å søke
Frifond for å få dekket reiseutgifter.

PÅMELDING OG REISEREFUSJON





Påmeldingsfrist: 1.september 2017
Frist for å bekrefte betingelse for deltakelse: 1.september 2017
Frist for levering av samtykkeskjema for de under 18 år: 1. september
Deltakeravgift: 750kr. (Det er ikke mulig å søke Frifond for å dekke deltakeravgiften. Hør med ditt distrikt
eller lokalforening om de kan dekke det.)

Alle påmeldinger er bindende. Alle må bekrefte betingelse for deltakelse ved påmelding. Mer informasjon om
betingelse- og samtykke skjema og hvordan du betaler får du når du melder deg på. Meld deg på via ditt
distriktskontor. Se listen på neste side for hvem som skal motta påmeldinger for ditt distrikt. Arrangementet starter
fredag kl. 15:00 og er ferdig på søndag kl. 16:00. Delegater må være tilstede på hele konferansen for å få dekket
reiseutgifter. Krav om reiserefusjon må sendes til Røde Kors Ungdom senest 30.november 2017.

SAKSPAPIRER
Saker du ønsker skal diskuteres av ungdomskonferansen må sendes til Landsrådet for Røde Kors Ungdom
(ungdom@redcross.no) innen 10. august 2017. Sakspapirer sendes til alle påmeldte på e-post innen 27. september
2017.
Landsrådet ønsker alle velkomne og håper på stor deltakelse fra hele landet.
Med vennlig hilsen
Landsråd for Røde Kors Ungdom

Vedlegg: Mandatfordeling 2017.
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Web: http://www.rodekorsungdom.no
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Mandatfordeling Sentral ungdomskonferanse 2017:
Med henvising til Røde Kors retningslinjer som ble vedtatt av Landsstyret, skal to delegater fra hvert distriktsråd og
en delegat fra hvert lokalråd inviteres til valgmøter.
Fra VOVV, Retningslinjer for valg i Røde Kors:
A.1.1 Delegatene på valgmøtene er:
-

(…)
Røde Kors Ungdom: En delegat fra hvert lokalråd, To delegater fra hvert distriktsråd,
Landsråd for Røde Kors Ungdom.

Fordelingen av mandater til distriktene på Sentral ungdomskonferanse 2017 blir da slik:
 38 delegater fra distriktsrådene
 Delegater lokalrådene.
 Landsrådet
Hvem er delegat fra et lokalråd? Hva telles som et lokalråd?
Et lokalråd for Røde Kors Ungdom er (fra VOVV, Instruks for Lokalråd for Røde Kors Ungdom) er rådgivende organ
for Lokalstyret innenfor ungdomsfeltet, og leder Røde Kors Ungdoms aktiviteter på Lokalstyrets vegne i henhold til
handlingsprogram, budsjett og øvrige retningslinjer som er vedtatt av lokalforeningens årsmøte.
For å stille med delegat på Sentral Ungdomskonferanse, må lokalrådet ha gjennomført et årsmøte og/eller et
konstitueringsmøte, og delegatene til Sentral Ungdomskonferanse må være oppnevnt eller utpekt av demokratisk
valgte ungdomsrepresentanter. Dette må skje før påmelding til SUK 1.september. Det går ikke an å endre status
etter dette med mindre det sendes en skriftlig søknad ved frafall og at en annen deltaker tar over fra samme
organisasjonsledd. Dette må gjøres i god tid før konferansen starter.

PÅMELDING
Meld deg på via riktig e-post adresse nedenfor. Husk å fylle ut all informasjonen som blir etterspurt:
fornavn | etternavn | e-post | mobil | fødselsdato | kjønn | pårørende(navn/mobil)| distrikt | delegat/ observatør

Akershus

Lise.solvoll@redcross.no

Oslo

Cecilia.kinnunen@redcross.no

Aust-Agder

Stian.dalland@redcross.no

Rogaland

Helle.aanonsen@redcross.no

Buskerud

Marit.svendsen@redcross.no

Sogn og Fjordane

Thor.mehammer@redcross.no

Finnmark

Stian.dalland@redcross.no

Sør-Trøndelag

Jannike.bostad@redcross.no

Hedmark

Veronika.evensen@redcross.no

Telemark

Bjorn.sodeland@redcross.no

Hordaland

Orjan.skaga@redcross.no

Troms

Trond.henningsen@redcross.no

Møre og Romsdal

Asbjorn.wille@redcross.no

Vest-Agder

Kjell.anders.olsen@redcross.no

Nordland

Linn.ersland@redcross.no

Vestfold

Kjetil.braenna@redcross.no

Nord-Trøndelag

Mona.jentofsen@redcross.no

Østfold

Lene.berntsen@redcross.no

Oppland

Mari.h.langerud@redcross.no
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