Protokoll
LEVEs landsmøte 3. oktober 2020
Sted: Zoom digitale møtearena

Organisering av landsmøtet
Sekretariatet, styreledelsen og møtedirigenter sa3 samlet hos Frivillighet Norge. Denne
gruppen hadde ansvaret for prak=sk gjennomføring av landsmøtet. Generalsekretær hadde
overordnet ansvar for gjennomføringen. Alle delegater sa3 ved hver sin dataenhet. De3e var
vik=g fordi avstemming ved anonymt valg var kny3et =l en enhet pr. delegat. Deltakerne
koblet seg =l Zoom via en =lsendt lenke, og ble registrert og sluppet inn i møtet e3er at de
hadde ankommet det digitale venterommet.
Hyppig kontroll av stemmere>
For å ivareta den demokra=ske prosessen med stemming, ble kontroll av stemmere3 (antall
stemmebereFgede =l stede) foreta3 ﬂere ganger. De3e ble gjort for å trygge at delegater
ikke hadde falt ut av Zoom eller forla3 sin dataenhet.
Åpning av landsmøtet
Landsmøtet ble åpnet med tale av styreleder Johanna Lundereng, e3erfulgt av
generalsekretær Terese Grøms hilsen =l landsmøtet.
Presentasjon av landsstyret og ansa>e
Landsstyremedlemmer (faste og vara) presenterte seg kort.
Sekretariatets ansa3e presenterte seg med bakgrunn og arbeidsoppgaver i LEVE.

SAK LM 01/20. KonsGtuering og formell åpning
Sak 01.01. Godkjenne innkalling.
Vedtak
Landsmøtet godkjente innkallingen.
Sak 01.02. Godkjenne saksliste.
Vedtak
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Landsmøtet godkjente sakslisten.
Sak 01.03. Godkjenne forretningsorden.
Vedtak
Landsmøtet godkjente forretningsordenen med =lleggsinformasjon: Tellekorpset skal bestå
av fem personer, og de3e orienteres om under sak 01.06.
Sak 01.04. Valg av dirigenter.
Vedtak
Landsmøtet valgte Mar=n Gustavsen, fra Frivillighet Norge, som hoved-dirigent. Som meddirigent ble Janne Nyhus, også fra Frivillighet Norge, valgt.
Sak 01.05. Valg av landsmøtereferenter.
Vedtak
Landsmøtet valgte Ingrid Fjeld og Terese Grøm, begge fra sekretariatet.
Sak 01.06. Valg av tellekorps.
Vedtak
Landsmøtet valgte:
Sybille Greiner, LEVE Rogaland
Ole Hafell, LEVE VesXold
Hilde-Carina Storhaug, LEVE Sør-Trøndelag
Elisabeth Braut, LEVE Hordaland
Catharina Heide Amundsen, LEVEs sekretariat
Sak 01.07. Valg av to protokollunderskrivere.
Vedtak
Landsmøtet valgte:
Sybille Greiner, LEVE Rogaland
Ole Hafell, LEVE VesXold
Sak 01.08. Kontroll av stemmere>
Ble gjennomført av dirigent og med-dirigent. Kontrollen ble godkjent av landsmøtet. Det ble
videre orientert om at stemming ville foregå ved at de som er imot et forslag hever hånden,
slik at disse blir talt, og det ble orientert om at det ville være en anonym avstemming under
valg, sak 5/20.

SAK LM 02/20. Beretninger og orienteringer
Sak 02.01. Landsstyrets årsrapport 2019.
Vedtak
Landsmøtet tok LEVEs årsrapport 2019 og Unge LEVEs årsrapport 2019 =l orientering.
Sak 02.02. Årsregnskap og revisjonsberetning 2019.
Vedtak
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Landsmøtet godkjente årsregnskapet for 2019 og revisjonsberetningen for 2019.

Sak 02.03. Budsje> 2020 Gl orientering.
Vedtak
Landsmøtet tok budsje3 for 2020 =l orientering.

SAK LM 03/20. Strategisk handlingsplan 2020-2026
Kontroll av stemmebereFgede ble foreta3.
Sak 03.01/02. Presentasjon av landsstyrets forslag Gl strategisk handlingsplan 2020-2026.
Sak 03.03. Landsmøtets deba> og votering av forslag Gl strategisk handlingsplan
2020-2026.
Vedtak
Landsmøtet godkjente landsstyrets forslag =l strategisk handlingsplan for 2020 – 2026 for
LEVE, med landsmøtets innspill og presiseringer.

SAK LM 04/20. Vedtektsendringer.
Det ble foreta3 kontroll av stemmebereFgede og orientert om at vedtektsendringer krever
2/3 ﬂertall.
Sak 04.01. Presentasjon av landsstyrets opprinnelige forslag Gl vedtektsendringer og justert
endringsforslag (sendt delegater 01.10.20).
Sak 04.02. Landsmøtets deba> og votering om landsstyrets forslag Gl vedtektsendringer og
justert endringsforslag.
Vedtak
Landsmøtet godkjente landsstyrets forslag =l vedtektsendringer inkludert justert
endringsforslag, og med de justeringene som framkom på landsmøtet.
Disse paragrafene ble berørt av endringer:
Paragraf 2. Formål
Opprinnelig forslag/inns@lling, med følgende @llegg, framkommet under landsmøtet, under
deﬁnisjon av eEerlaE: «barn, barnebarn». Endring ble vedtaE.
NyE forslag @l endring eEer innspill moEaE innen fristen 25.09.20:
Det ble stemt linje for linje.
EEerlaE: «andre foresaEe» legges @l. Endring ble vedtaE.
EEerlaE: «kjæreste» legges @l. Endring ble vedtaE.
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Berørt: «kjenner og deﬁnerer seg som» legges @l slik at det blir: «En som selv kjenner og
deﬁnerer seg som å være …» Endring ble vedtaE.
Fagperson: «eller annen» legges @l. Endring ble vedtaE.
Paragraf 4.3.
Det ble stemt i to omganger.
Først over opprinnelig vedtak. Endring ble vedtaE.
DereEer over nyE forslag @l endring eEer innspill moEaE innen fristen 25.09.20:
«En person kan ikke ha styreverv i landsstyret eller i fylkesstyret om samme styre har
arbeidsgiveransvar for vedkommende.» Endring ble vedtaE.
Paragraf 4.5.
Endring ble vedtaE.
Det ble orientert om at denne vedtektsendringen får konsekvenser for paragraf 4.3, hvor
følgende setning da forsvinner: «Stemme-, forslags-, og talereE i ungdomslaget har den som
har fylt 12 år eller fyller 12 år i løpet av året.»
Paragraf 4.7:
Ny paragraf ble vedtaE.
Paragraf 4.8:
Ny paragraf ble vedtaE.
Paragraf 8.2:
Endring ble vedtaE.

SAK LM 05/20. Valg.
Sak 05.01. Kontroll av stemmere>.
Ble foreta3 av dirigent.
Sak 05.02. Valgkomiteens innsGlling Gl landsstyret.
Kandidatene ble representert for landsmøtet av leder av valgkomiteen, Bård Gu3elvik.
LANDSSTYRET 2020-2021
Navn

Verv

E>erla>/fag

På valg i 2020

Valgkomitéens
innsGlling

Einar Johan
Jakobsen

Leder

E3erla3

Ja, tar gjenvalg,
nå som leder

Inns=lles
Velges for 2 år

Jon Schultz

Nestleder

E3erla3

Nei

Andrea Tveit
Stenseth

Nestleder, Unge
LEVE

E3erla3

Nei

Valgt av Unge
LEVE
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Annie Norevik

Styremedlem

Fag

Nei

Arne Magne
Elstad

Styremedlem

E3erla3

Ja, tar gjenvalg

Inns=lles
Velges for 2 år

Ruth Eili Ruud

Styremedlem

E3erla3

Ja, tar gjenvalg

Inns=lles
Velges for 2 år

Ingvild
Kjørreeord

Styremedlem

E3erla3

Ja, tar gjenvalg

Inns=lles
Velges for 2 år

Heidi Dickinson

Styremedlem

Fag (og e3erla3) Ny

Inns=lles
Velges for 2 år

Nina Danielsen
Clarke

Styremedlem

E3erla3

Inns=lles
Velges for 2 år

Ny

Følgende faste medlemmer går ut av landsstyret
Johanna
Lundereng

Leder

Fag

Tar ikke gjenvalg

Berit Skog

Styremedlem

E3erla3

Tar ikke gjenvalg

VARAMEDLEMME
R
Valgkomitéens
innsGlling

Navn

Verv

E>erla>/fag

På valg i 2020

Trine Holterman

Vara for
nestleder Unge
LEVE

E3erla3

Nei

Valgt av Unge
LEVE

*

1. varamedlem

E3erla3

Ja

Inns=lles e3er
valg
Velges for 1 år

*

2. varamedlem

E3erla3

Ja

Inns=lles e3er
valg
Velges for 1 år

Ola Robertsen

1. varamedlem

Fag

Ja, tar gjenvalg

Inns=lles
Velges for 1 år

Inns=lles
Velges for 1 år
* Valg av varamedlemmer for e>erla>e, med følgende ﬁre kandidater for to åpne plasser:
Janicke Pedersen

2. varamedlem

Fag

Ja, tar gjenvalg
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Ruth Eline
1. varamedlem
Adelsten Iversen

E3erla3

Ja, tar gjenvalg

På valg for 1 år

Ki3y Lise Vassdal

E3erla3

Ny

På valg for et år

Kirsten Isaksen

E3erla3

Ny

På valg for et år

Trine Colseth
E3erla3
Ny
På valg for et år
Aaby
Note: Det stemmes skrihlig over alle kandidatene. Den med ﬂest stemmer blir 1.
varamedlem, den med nest ﬂest stemmer blir 2. varamedlem. Alle kandidatene presenteres
på landsmøtet før avstemming.
Det ble orientert om at Ruth Eline Adelsten Iversen har trukket si3 kandidatur e3er
utsending av sakspapirer =l årsmøtet.
Følgende varamedlem går ut av landsstyret
Mauritz Lie

2. varamedlem

E3erla3

Tar ikke gjenvalg

Avtroppende landsstyremedlemmer: Johanna Lundereng.
Avtroppende styremedlem. Berit Skog.
Avtroppende varamedlem: Mauritz Lie
Avtroppende varamedlem: Ruth Eline Adelsten Iversen
Sak 05.03. Andre forslag refereres av dirigent.
Frist for innsendte benkeforslag var sa3 =l 25.9.20. Ingen y3erligere forslag ble presentert.
Sak 05.04. Valg av landsstyrerepresentanter.
Ved valg av styreleder, faste styremedlemmer (gjenvalg og nye) og varamedlemmer fag
(gjenvalg), ble stemming gjennomført som ved øvrige saker så langt, der de som er imot et
forslag hever hånden. Ved valg av 1. og 2. varamedlem e3erla3 ble anonym stemming
gjennomført.
Vedtak
Landsmøtet valgte følgende kandidater @l landsstyret:
Einar Jakobsen som leder (ny, e3erla3)
Ruth Eili Ruud som styremedlem (gjenvalg, e3erla3)
Ingvild Kjørreeord som styremedlem (gjenvalg, e3erla3)
Arne M. Elstad som styremedlem (gjenvalg, e3erla3)
Heidi Dickinson som styremedlem (ny, fag)
Nina Danielsen Clarke som styremedlem (ny, e3erla3)
Landsmøtet valgte følgende kandidater som varamedlemmer:
Kirsten Isaksen som 1. vara e3erla3 (ny)
Ki3y Lise Vassdal som 2. vara e3erla3 (ny)
Ola Robertsen som 1. varamedlem, fag (gjenvalg)
Janicke Pedersen som 2. varamedlem, fag (gjenvalg)
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Sak 05.05. Landsstyrets innsGlling Gl valgkomiteen.
Funksjons=den for valgkomiteens medlemmer er to år.
VALGKOMITÉ
Navn

Verv

E>erla>/fag

På valg i 2020

Bård Gu3elvik

Leder

E3erla3

Ikke på valg

Oddmund
Holgersen
LEVE Rogaland

Medlem

E3erla3

Ny

Rita Småvik

Medlem

Fag

Ikke på valg

Landsstyrets
innsGlling
Oddmund
Holgersen
inns=lles. Velges
for 2 år.

Avtroppende medlem i valgkomiteen:
Siw-Anita Tragethon – ønsker ikke gjenvalg.
Sak 05.06. Andre forslag refereres av dirigent.
Frist for innsendte benkeforslag var sa3 =l 25.9.20. Ingen y3erligere forslag ble presentert.
Sak 05.07. Valg av valgkomité.
Stemming ble gjennomført ved at de som er imot et forslag hever hånden.
Vedtak
Landsmøtet valgte følgende kandidat =l valgkomiteen:
Oddmund Holgersen
Sak 05.08. Valg av revisor.
Vedtak
Landsmøtet godkjenner bruk av Vidi Revisjon AS for 2020-regnskapet.

SAK LM 06/20.

Navn-struktur fylkeslag

Sak 06.01. Forslag Gl drøbing om navn-struktur for fylkeslag i LEVE.
Spørsmålet var om fylkessammenslåing i Norge innebærer at LEVEs navn-struktur bør
endres.
Sak 06.02. Landsmøtets deba> og votering om forslag Gl drøbing av ny navn-struktur på
fylkeslag i LEVE, fram Gl landsmøte 2021.
Vedtak
Landsmøtet stø3et at fylkeslagene drøher forslag =l ny navn-struktur for fylkeslag frem =l
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landsmøtet 2021, og at sak om navn-struktur vil legges frem for drøhing og vedtak på
landsmøtet 2021.

SAK LM 07/20. Landsmøtet 2021.
Sak 07.01. Presentasjon av landsstyrets forslag Gl sted og dato for landsmøtet 2021.
Sak 07.02. Landsmøtets deba> og votering om landsstyrets forslag Gl landsmøte 2021.
Vedtak
Landsmøtet stø3er at LEVE Oslo er vertskap for landsmøte og fagdag i 2021, og at
landsmøtet og fagdagen legges =l hhv, 13. og 14. juni 2021, kny3et =l 20-årsmarkeringen for
LEVE samme helg i Oslo.

Protokollen signeres av:

Sybille Greiner
LEVE Rogaland

Ole Hafell
LEVE VesXold
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