GUIDE TIL SENTRAL
UNGDOMSKONFERANSE
I denne uformelle guiden finner du litt tips og råd til hvordan du kan forberede deg til
Sentral ungdomskonferanse, samt oversikt over vanskelige ord og uttrykk som blir brukt
under møtet.

Lykke til med forberedelsene!

Lykke til med forberedelsene!
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2. Sentral ungdomskonferanse
Sentral ungdomskonferanse (SUK) er det øverste organet i Røde Kors Ungdom. Med andre ord: Sentral
ungdomskonferanse er landsmøtet til Røde Kors Ungdom. Sentral ungdomskonferanse holdes hvert år.
Her møtes tillitsvalgte og frivillige fra hele landet for å diskutere, og bli enige om Røde Kors Ungdom sin
framtid.

2.1 Hvem kan delta?
Det er to måter å delta på under Sentral ungdomskonferanse: som delegat eller observatør. Delegatene
har rett til å fremme forslag, uttale seg om saker og stemme ved avstemminger. Observatørene har rett
til å fremme forslag og uttale seg i saker, men kan ikke stemme ved avstemminger.

2.1.1 Delegater:
Lokalt: Hvert lokalråd kan oppnevne en delegat til Sentral ungdomskonferanse. Det bør være enten
leder eller et annet medlem av lokalrådet.
Distrikt: Hvert distriktsråd kan oppnevne to delegater til Sentral ungdomskonferanse. Disse må være
medlem av distriktsrådet.
Sentralt: Alle medlemmer av landsrådet er delegater til Sentral ungdomskonferanse. Varamedlemmer er
i utgangspunktet observatører, men kan bli oppnevnt til delegat dersom for eksempel et medlem ikke
deltar.

2.1.2 Observatører:
Alle frivillige i Røde Kors Ungdom kan være observatører. Dette betyr at hvert distrikt og lokallag kan
sende så mange observatører de ønsker, gitt at det er ledige plasser. Det står skrevet i innkallingen hvor
mange observatører det er plass til. Observatører kan ikke stemme under votering av saker eller under
valg av landsråd og valgkomité.

3. Saker
I år skal ungdomskonferansen behandle handlingsplan for 2018, revidering av vedtektene, revidering av
politisk plattform,, strategi 2018-2020, innkomne saker, samt resolusjoner dersom det kommer noen.
Distriktsråd og lokalrådet har hatt mulighet til å sende saker inn til behandling på SUK, fristen for dette
var 10. august.

3.1 Resolusjoner
En resolusjon er en fellesuttalelse fra møtet. På Sentral ungdomskonferanse kan man fremme
resolusjoner i tillegg til ordinære saker. En resolusjon er best hvis det er en aktuell politisk sak man
spesielt ønsker å påvirke, sette i gang eller uttale seg i forhold til. Det er en stor fordel om man sender
inn en resolusjon innen tidsfristen for innmelding av saker. Landsrådet foreslår i år at det settes frist for
resolusjonsfremming til fredag 27. oktober 2017 kl. 22:00.
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3.2 Forretningsorden
Forretningsorden = møteregler. Røde Kors Ungdom har tradisjon for å kalle møtereglene for
forretningsorden, og det samme gjelder normalt ved årsmøter. Forretningsorden for Sentral
ungdomskonferanse vedtas av delegatene på ungdomskonferansen. Dette er noe av det første som
skjer. Forretningsorden er kjørereglene for hvordan møtet skal holdes og bestemmer hvem som får
snakke, hvem som får stemme, hvordan saker skal behandles og i hvilken rekkefølge alt skal skje.

4. Faser
4.1 Sentral ungdomskonferanse er delt inn i ulike faser
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Første fasen er konstitueringen, da bestemmer man hvem som skal lede møtet og man
vedtar forretningsorden.
Andre fase er presentasjon av saker, da presenterer man sakene.
Tredje fase er forhandlingene, da diskuterer man alle sakene og resolusjonene og fremmer
eventuelle endringer.
Fjerde fase er vedtak, da stemmer man over alle forslagene som er kommet inn og vedtar
sakene med de endringene som flertallet ønsker.
Femte fase er valg, da velger man medlemmer til Landsråd og valgkomite for Røde Kors
Ungdom.

4.2 Konstituering
«Møtet setter seg», sier vi ofte. Eller det gjør i hvert fall folk som har deltatt på mange møter. Å
konstituere et møte betyr at møtet setter sine rammer for seg selv og hvilke regler som skal gjelde. I
konstitueringen velger møtet, det vil si delegatene, hvilke møteregler som skal gjelde resten av Sentral
ungdomskonferanse.
I tillegg velger vi ordstyrere, tellekorps, referenter og betrodde folk som skal skrive under på
møtereferatet (protokollundertegnere). Vi gir med andre ord makt til bra folk som skal hjelpe oss til å få
et konstruktivt og godt møte. Ordstyrere skal passe på at vi kommer oss gjennom alle sakene på en
hensiktsmessig måte, og det er lurt at alle følger deres anbefalinger for at dette skal gå greit for seg.

4.3 Forhandlingene
Her diskuterer vi sakene med de andre deltagerne i møtet. Er det en sak du vil skal bli vedtatt eller ikke
vedtatt, må du bruke muligheten til å overbevise andre om ditt syn. Det samme gjelder endringer du
eventuelt har til sakene som skal behandles. Det er lurt å fremme endringene så fort som mulig (altså
bør man forberede seg), da er det større mulighet for å få gjennomslag for ditt syn.
På Sentral ungdomskonferanse foregår forhandlingene i to faser:
 På påvirkningstorget på lørdag formiddag
 I plenum fra talerstolen på lørdag ettermiddag
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4.4 Vedtak
Når man kommer til vedtaksfasen på Sentral ungdomskonferanse tar man utgangspunkt i en anbefaling
fra redaksjonskomiteen. Redaksjonskomiteen arbeider etter at påvirkningstorget på lørdag er avsluttet
med å sammenfatte og ta stilling til forslagene fremmet her. Deres jobb er å komme med anbefalinger
til ungdomskonferansen om hvilke saker som bør vedtas eller ikke vedtas og med hvilke endringer.
Dette gjør de gjennom å følge med på diskusjonene og lodde stemningen rundt de ulike sakene.
Etter påvirkningstorget og plenumsdebatten setter redaksjonskomiteen seg ned og diskuterer alle
innkomne forslag og endringsforslag. De kan også kalle inn forslagsstillere for at de skal utdype hva de
mener med forslagene sine. Så utarbeider redaksjonskomiteen en anbefaling som går igjennom alle
forslagene og anbefaler vedtak/ikke vedtak på disse. Hvis man er uenig med anbefalingen fra
redaksjonskomiteen kan man stemme imot redaksjonskomiteens anbefaling.
I år skal følgende saker voteres over, altså bestemmes:








Sak 4 Strategi 2018-2020
Sak 5 Revidering av vedtektene
Sak 6 Revidering av politisk plattform
Sak 7 Handlingsplan 2018
Sak 8 Innkomne saker
Sak 10 Resolusjoner
Sak 11 Valg av nytt landsråd og valgkomite

5. Påvirkningstorg på Sentral
ungdomskonferanse
5.1 Hva er et påvirkningstorg?
En åpen plass der alle saker som behandles henges opp, der DU kan påvirke! Jasså, sier du? Fortell mer!
Jo, du kan påvirke både sakene, folkene og hele organisasjonen! Kult, dette høres jo helt glimrende ut,
for en god metode. Ja, ikke sant?
Mer konkret kommer årets påvirkningstorg til å deles inn i ulike seksjoner etter sakene som skal
behandles. Alle saker utenom valg av nytt landsråd og valgkomité skal henges opp på poster på
Sundvolden Hotell.
Påvirkningstorg er en arbeidsform som ligner på gruppearbeid. Forskjellene er at hver enkelt deltaker
bestemmer selv hvilken eller hvilke grupper en ønsker å være på, og hvor lenge en ønsker å være på
hver gruppe. Man går fritt fra punkt til punkt og leser, diskuterer og samler støtte til sitt forslag på sak.

5.2 Hvorfor?
Hensikten er å være et alternativ til monolog fra talerstolen, til "dialog på et torg". Arbeidsformen skal
bidra til at deltakerne får reell påvirkning. Deltakerne kan diskutere de viktigste sakene som skal
behandles på en mer «uformell» måte.
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5.3 Lavere terskel for deltakelse
På «torget» foregår det flere parallelle debatter samtidig, slik at flere er med og får sagt sin mening. Det
blir også enklere for de som er usikre å ta ordet i plenum senere og det er en anledning til å oppklare
spørsmål eller uklarheter før større plenumsdiskusjoner.

5.4 På hver post
Det vil stå en ansvarlig torg-vert på hver post. Denne personens ansvar er å hjelpe de besøkende på
torget til å finne relevant informasjon, til å samle tråder fra diskusjoner som har vært på denne posten
tidligere og presentere denne/disse for nye besøkende på posten. Påvirkningstorgvertene kan hjelpe til
med å gjøre saken din relevant, og de kan bistå i å finne gode formuleringer. Påvirkningsvertenes rolle er
altså å få inn deltakernes meninger og tanker, ikke å forme deres meninger og tanker.

5.5 Gjennomføring
Påvirkningstorget innledes med en plenumsåpning og beskrivelse av hva som skal skje. Deretter er det
opp til deltakerne hvilke punkter de ønsker å delta på. Slik vil påvirkningstorgets poster være delt opp:







Punkt 1: Strategi 2018-2020
Punkt 2: Revidering av vedtekter
Punkt 3: Revidering av politisk plattform
Punkt 4: Handlingsplan for 2018
Punkt 5: Innkomne saker
Punkt 6: Resolusjoner

5.6 Forslag og argumenter
Deltakerne kan komme med forslag og argumenter på påvirkningstorget. Dette skjer ved å fremme
forslag eller gi tilbakemeldinger på arkene som henger på postene. Dette kan gjøres muntlig eller ved å
skrive på post-it som henges opp. Det er ikke noe krav om at deltakerne henger opp post-it lapper, men
det er en fordel. Det blir enklere for nye deltakere som kommer innom punktet å se hva andre har ment
tidligere. Det blir også enklere for de ansvarlige å oppsummere hva som har foregått på punktet i
plenum.

5.7 Nye problemstillinger
Dersom noen ønsker å komme med problemstillinger som ikke er med fra før, er dette også greit. Den
nye problemstillingen må likevel knyttes til og gjøres relevant for saken som henger på posten. Fristen
for å melde inn saker var som tidligere nevnt 10. august 2017.

5.8 Velg din strategi
Alle går rundt på de forskjellige punktene akkurat som de selv vil. Man kan velge om man vil jobbe hardt
for en sak, «henge rundt» og påvirke / lobbyere for å få gjennomslag for akkurat sitt synspunkt eller man
kan velge å gå rundt og bidra med synspunkter og vinklinger på flere /alle postene. Dette er opp til den
enkelte deltaker.
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5.9 Samle støtte og påvirk!
Jo flere som støtter forslaget, desto større sjanse har du for at nettopp din sak går igjennom og blir
vedtatt som del av det Røde Kors Ungdom skal jobbe med fremover. Ingenting blir avgjort på
påvirkningstorget, men her har du en glimrende mulighet til å påvirke alle forslagene og det som
kommer til å bli bestemt.

5.10 Til slutt
Målet er å bli enige om det beste for Røde Kors Ungdom i året som kommer og tiden etter det. Du er en
av de deltakerne som er med på å forme vår kjære organisasjon!

5.11 Forberedelser
For at det skal bli så lett som mulig å gjennomføre påvirkningstorget, er det viktig at alle som skal delta
forbereder seg på bruken av metoden. Minst like viktig er det at du har lest, forstått og diskutert sakene
som er sendt ut på forhånd. Alle skal ha fått sakene tilsendt på mail. I tillegg skal alle distrikter ha
arrangert delegasjonsmøter, der sakene diskuteres. Du burde diskutere sakene som skal opp med de
frivillige og tillitsvalgte i din lokalforening. På den måten kan du trygt representere ditt lokalråd eller ditt
distrikt.

5.12 Vanlige utfordringer
Riktig forvaltningsnivå: En vanlig utfordring er å forstå hvilke saker som skal behandles på riktig
forvaltningsnivå. Det betyr at man fremmer saker eller kommer med kommentarer til sakene som
passer seg til behandling på Sentral ungdomskonferanse. Ifølge vedtektene skal Sentral
ungdomskonferanse:
A. Godkjenne landsrådets årsberetning for året før og orienteres om Røde Kors Ungdoms økonomiske
rammer.
B. Vedta handlingsplan for landsrådet det kommende året.
C. Velge landsråd.
D. Velge sentrale valgkomité.
E. Behandle endringer i vedtekter for Røde Kors Ungdom.
F. Hvert tredje år vedta strategi for Røde Kors Ungdom.
G. Behandle endringer i politisk plattform.
H. Vedta nasjonalt kampanjetema for det kommende året.
I. Behandle eventuelle meningsbærende resolusjoner.
J. Behandle eventuelle innkomne saker fra lokalråd, distriktsråd eller landsråd.
Konkretiseringen i sakene: Det kan være vanskelig å være konkret nok når man finner sin sak. For at
man skal kunne få gjennomslag for endringen man foreslår, må saken spisses og det må være konkrete
løsninger knyttet til forslag til vedtak. Spissing av budskap er med andre ord noe man bør diskutere før
Sentral ungdomskonferanse går av stabelen.
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5.13 Slik deltar du i plenumsdebatten i salen
Reglene for deltakelse i debatten bestemmes av forretningsorden. Det er viktig å holde seg til planen og
forberede det du vil si. Du skiller mellom innlegg, replikk og svarreplikk.
Innlegg: Du vil si noe nytt som belyser saken.
Replikk: Du vil kommentere på det denne personen sier i innlegget.
Svarreplikk: Den som har kommentert på ditt innlegg ved å bruke replikk har sagt noe som du kanskje
har lyst til å svare tilbake på. Det er for at personen som holdt innlegget skal få muligheten til å svare på
eventuelle spørsmål som kom frem eller kommentere replikken. Forskjellen på en replikk og et innlegg
er at replikken kun skal være en kommentar eller spørsmål til innlegget.
For at det skal være fremdrift og fin flyt i diskusjonen kan man ikke svare på svarreplikk. Derfor må du
forberede replikken godt, så du får sagt alt det viktige med en gang og ikke holder igjen noen gode
argumenter for din sak.

6. Forkortelser og pussige uttrykk du
kanskje støter på
Ord
Absolutt flertall
Akklamasjon
Alminnelig flertall
Ambivalent
AU
BARK
Beredskap
DAL
Delegat
Delegatråd
Dirigenter

Distrikt
D-råd
Fasilitere

Forklaring
Mer enn halvparten av delegatene må stemme for. Avholdende og blanke
stemmer teller altså mot.
Når alle mener det samme, og klapper for det (eksempelvis ved valg).
Husk: Bare ett klapp!
Flere stemmer for enn mot. Avholdne stemmer teller ikke.
Å ha blandede følelser om noe.
Arbeidsutvalg. De fleste styrer og råd som har mye å gjøre har et slikt, og
det er oftest tre stykker i styret/rådet som tar avgjørelser mellom møter.
Barnas Røde Kors
Dette er en egentittel om den avdelingen som jobber med hjelpekorps og
nasjonal respons på nødsituasjoner.
Forkortelse for daglig leder, den ansatte lederen på distriktskontorene.
En med tale-, forslags- og stemmerett.
Internasjonalt møte der ICRC, IFRC og nasjonalforeningene møtes.
Dette er de som oftest kalles ordstyrere og som styrer hvem som sier hva
og når under forhandlinger på møtet (se under). De skal være nøytrale,
men har mye makt fordi de styrer tempoet og talerlisten. Ikke nøl med å
stille spørsmål og rope brems!
Et annet navn på fylke. Røde Kors er delt opp i 19 distrikter. Distriktet er
igjen ansvarlig for lokallag.
Forkortelse for distriktsråd.
Å legge til rette for gruppearbeid og frivillig arbeid.
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Forhandlinger
Forretningsorden

Gen.sek
Genèvekonvensjonene
Handlingsplan

ICRC
IHL
IHR

Implementere
Innlegg
Interimstyre
Konsensus
Konstituering

Landsrådet

Landsstyret
LM
LS
Medlem
Møtet er hevet
Møtet er satt
Norges’
Observatører

Diskusjonene under Sentral ungdomskonferanse kalles forhandlinger.
Spillereglene for hvordan møtet skal holdes. Gir deg svar på alle de
tekniske greiene: Hvem kan stemme? Hvor mye kan jeg snakke? Kan jeg
kommentere på en kommentar fra talerstolen? Forretningsorden er det
første som vedtas (se under) på Sentral ungdomskonferanse, og når vi er
enige om den, kan vi starte med å diskutere sakene.
Generalsekretær er sjefen for alle ansatte og sitter på hovedkontoret.
Bernt Apeland har vært generalsekretær siden 1. november 2016.
Internasjonale avtaler om hvilke spilleregler kriger skal ha (se IHR).
En konkret plan om hvilke ting som skal gjennomføres i løpet av en
bestemt periode. Dette gjøres på alle nivå, lokalt, på distriktet, og
nasjonalt.
Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) er vokteren av Røde Korsprinsippene og Genève-konvensjonene.
International Humanitarian Law. Den internasjonale forkortelsen for IHR
(se nedenfor).
Internasjonal Humanitær Rett: Krigens spilleregler. Tanken bak IHR er at
landene skal bli enige om regler som i en krigssituasjon skal beskytte dem
som ikke deltar aktivt i kampene, for eksempel sårede soldater og
krigsfanger.
Å realisere noe ved å for eksempel ta noe inn i et dokument/ i sitt arbeid.
Når man har lyst til å si noe. En finger vises i været sammen med
stemmenummeret ditt.
Et midlertidig styre som leder organisasjonen inntil man får utpekt et styre
ved avstemning.
Når alle er enige, akklamasjon (se over) er ikke nødvendig i denne
sammenheng. Ved konsensus nikker vi tilfreds og mumler lovord.
Å konstituere møtet vil si å fatte en rekke vedtak som klargjør hvordan
møtet skal holdes, som for eksempel valg av ordstyrere, referenter og
vedtak av dagsorden og forretningsorden.
De øverste tillitsvalgte (se ovenfor) i Røde Kors Ungdom, og forfatterne av
denne guiden og papirene til Sentral ungdomskonferanse for øvrig. Spør
oss gjerne hvis du lurer på noe!
Sjefene våre. De som bestemmer mellom Landsmøtene i Norges Røde
Kors.
Forkortelse for landsmøtet, øverste organ i Norges Røde Kors.
Forkortelse for Landsstyret i Røde Kors.
En person som betaler medlemsavgift til Røde Kors for å støtte alt det bra
arbeidet organisasjonen gjør.
Møtet er ferdig for nå, men husk å være tilbake før det settes igjen (se
under).
Dette betyr at fra nå er det dirigentene som bestemmer.
Referanse til Norges Røde Kors.
Dette er de som er på SUK uten stemmerett, men er velkomne til både å
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Omsorg

President
Protokoll
Protokollfører
Protokollført

Prøvevotering

Regioner
Replikk
Resolusjon

Respondere
RK
RKHK
Røde Kors prinsippene

RØFF
Sekretariat

Strategi
Strategisk
Strek
Styre

delta i debattene og på påvirkningstorget.
Uttrykk brukt om alle omsorgsaktivitetene i Røde Kors, eller alle
aktiviteter som verken hjelpekorpset eller Røde Kors Ungdom har ansvar
for.
Presidenten i Norges Røde Kors er leder for landsstyret. Han eller hun er
derfor øverste leder for alle frivillige og tillitsvalgte i Røde Kors.
Referat over alle avgjørelsene, vedtakene og valgene som SUK gjør.
Han eller hun som har den store gleden av å skrive protokollen.
”Å få noe protokollført” vil si å insistere på at det som akkurat var sagt
eller ment skal skrives ned i den tjukke boka til slutt. Brukes ofte når noen
er veldig uenig i hva som akkurat ble vedtatt.
Foreslås ofte for å lodde stemninga i en sak. Dette grepet brukes gjerne
for å sjekke om det er noe vits i å fortsette diskusjonen eller ikke.
Redaksjonskomiteen kan også foreslå en prøvevotering dersom de ønsker
å gjøre jobben sin litt enklere når de har mange vanskelige saker å
diskutere, der de trenger en stemningsrapport fra delegatene for å se på
hvilke anbefalinger de skal komme med i sitt forslag på vedtak.
Usikkert begrep i Røde Kors, tidligere hadde vi regionsystem i Røde Kors
Ungdom: Nord, sør, øst og vest. Hver region består av distrikter.
Når man vil kommentere noe andre har sagt. Vises ved to fingre i været.
Må ikke forveksles med innlegg.
En tekst, ofte politisk, som fungerer som et utsagn enten internt eller
eksternt. Det er møtets samlede uttalelse, når noe bør sies særlig og som
gjerne har en ekstern mottaker, for eksempel staten.
Svare på, for eksempel det å svare på en katastrofe.
Royal Khmer Airlines…, men også brukt for Røde Kors.
Forkortelse for Røde Kors Hjelpekorps – eller bare hjelpekorpset.
Humanitet, Upartiskhet, Nøytralitet, Uavhengighet, Frivillighet, Enhet og
Universalitet er de viktigste ordene som betegner det Røde Kors gjør.
Røde Kors i hele verden følger disse prinsippene.
Står for Røde Kors førstehjelp og friluftsliv. Målgruppen er ungdom i
alderen 13-16 år og aktiviteten styres av hjelpekorpset i Røde Kors.
Alle de ansatte og de som driver Røde Kors når de frivillige jobber, er på
skole eller bader i sjøen uten at det er relatert til Røde Kors. Hyggelige
mennesker som prøver å gjøre sitt beste for at alt papirarbeid blir gjort
hver dag.
Strategi er et litt flott navn på en plan med gode tanker og ideer om
framtiden.
En måte å tenke på hvor man planlegger hva man bør si, til hvem og ikke
minst hvorfor – for å få noen med på dine ideer!
Se talerliste.
Et styre består av medlemmer som blir valgt inn ved avstemning. I et styre
har man forskjellige roller: man kan være president, visepresident, leder,
nestleder eller andre ting.
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Styremedlem
Støtteaktør

Talerliste

Tillitsvalgte

Vara
Vedtak
Verve

Votering

Vovv’en

En valgt representant for noe som bestemmer i møtene mellom
årsmøtene.
Myndighetene har anerkjent at Røde Kors kan gjøre noen ting (ganske
mange faktisk) bedre enn dem. Derfor har vi blitt anerkjent som
humanitær støtteaktør til norske myndigheter i fredstid, i en kongelig
resolusjon.
Når en sak skal diskuteres må man ”tegne seg på” en talerliste. Dette gjør
man ved å vise stemmeskiltet sitt til dirigentene (se over). De setter deg
på en liste over alle som skal tale – en talerliste. Når den begynner å bli for
lang foreslår dirigentene at det settes ”strek”. Det betyr at når neste taler
er ferdig med å snakke kan man ikke lenger tegne seg på listen, fordi
”strek er satt”.
En leder eller medlem av råd eller styret f.eks. i et lokalt ungdomsråd i
Bjugn. For å bli leder eller rådsmedlem så må man stemmes inn ved valg.
På samme måte som når man velger politikere til kommunestyre eller til
en regjering.
En som tar over når et rådsmedlem ikke kan være tilstede eller ikke kan
gjøre jobben sin (lenger).
Å bestemme noe.
For at Røde Kors skal jobbe videre med alle de gode tingene de gjør så
trenger vi nye medlemmer (se ovenfor)! Verve betyr å skaffe nye
medlemmer!
Den prosessen som skjer i det delegatene skal stemme over de ulike
forslagene som har kommet inn under en sak, altså i fjerde fase.
Prosessen er regulert av voteringsorden. Det kan voteres åpent ved
håndsopprekking med kontravotering. Hvis det framsettes krav om
skriftlig, hemmelig avstemning, bør stemmesedler være klargjort på
forhånd, slik at ting går raskere. Forretningsorden fastsetter hvor mange
stemmer som må til for at forslaget skal gå igjennom.
”Vedtak og orienteringer av varig verdi”. Her finner man alle regler og
bestemmelser for styrearbeid i Røde Kors.
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