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Informasjon om gjennomføring av LEVEs digitale landsmøte på Zoom, 13. juni 2021

Organisering: Landsstyreledelsen, sekretariatet og møtedirigenter sitter i samme lokaler hos
Frivillighet Norge i Oslo. LEVE er medlem av Frivillighet Norge.

Denne gruppen har ansvaret for praktisk gjennomføring av landsmøtet. Styreleder og generalsekretær
har overordnet ansvar for landsmøtet. Alle delegater sitter ved hver sin dataenhet – dvs. en dataenhet
kan ikke deles mellom to eller flere delegater eller møtedeltakere. Hver enkelt deltaker tildeles et
delegat- eller møtenummer som knyttes til den enkelte dataenhet, for taleinnlegg og avstemming.

Sikring av demokratisk prosess og avstemming: Martin Gustavsen og Janne Nyhus fra Frivillighet
Norge er engasjert og foreslås som hhv. dirigent og med-dirigent, for å sikre profesjonell
gjennomføring av digitalt landsmøte og demokratiske stemmeprosesser. Frivillighet Norge har god
erfaring med gjennomføring av årsmøter digitalt, inkludert LEVEs landsmøte 2020. I samarbeid med
LEVEs sekretariat vil det utarbeides god veiledning for den enkelte møtedeltaker, slik at deltakelse skal
oppleves så enkel som mulig.

For å ivareta den demokratiske prosessen, kontrolleres stemmerett (antall stemmeberettigede til
stede) hyppigere enn normalt på et landsmøte, knyttet til saker det skal stemmes over. Dette i tilfelle
delegater har falt ut av Zoom-møtet, har tekniske problemer o.l. Slik vil det trygges at
stemmeforholdet ved alle saker er korrekt. Hvert kontrolltidspunkt er ikke lagt inn i sakspapirene.

Test-møte for digitalt landsmøte tirsdag 8. juni kl. 17 – 18: Alle påmeldte vil motta nærmere
informasjon om gjennomføringen av det digitale landsmøtet. Påmeldte inviteres inn til et test-møte,
hvor man kan koble seg til Zoom og prøve ut de ulike verktøyene som skal benyttes under landsmøtet.
Sekretariatet har ansvaret for gjennomføringen av dette test-møtet, slik at dere får god bistand.
Vi anbefaler alle påmeldte om å delta på test-møtet: 8. JUNI

Zoom åpner kl. 8 på landsmøtedagen, slik at man har god tid til å installere seg og gjennomgå de ulike
verktøyene en siste gang før landsmøtet starter kl. 9. I dette tidsrommet registreres også delegater.
Dette skjer også i Zoom. Delegater bes derfor om å koble seg til Zoom så tidlig som mulig fra kl.8.

VIKTIG INFO OM FORHÅNDS-INNSENDING:

1) For å sikre gode formelle, demokratiske rammer for digital gjennomføring, vil det ikke være
mulig å fremme benkeforslag til valg under selve landsmøtet. Om det ønskes å fremmes
benkeforslag til valg, må det sendes skriftlig innen fredag 4. juni 2021 – til post@leve.no.

2) Fristen for forslag til øvrige saker for landsmøte var 15. mars 2021. Det er ikke lenger mulig å
sende inn saksforslag for gjennomgang på landsmøtet.

3) Innspill til vedtektsforslag fremmes muntlig under gjennomgang på landsmøtet.
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Saksliste for LEVEs landsmøte 2021

08:00-09:00 Registrering av delegater

09:00-09:40 Åpning av landsmøtet
Styreleders tale til landsmøtet
Generalsekretærens hilsen til landsmøtet
Landsstyremedlemmer (faste og vara) presenterer seg
Sekretariatets ansatte presenterer seg

SAK LM 09:40-10:10 Konstituering og formell åpning
01/21 01.01 Godkjenne innkalling

01.02 Godkjenne saksliste
01.03 Godkjenne forretningsorden
01.04 Valg av dirigenter
01.05 Valg av landsmøte-referenter
01.06 Valg av tellekorps
01.07 Valg av to protokollunderskrivere
01.08 Kontroll av stemmerett

SAK LM 10:10-10:45 Beretninger og orienteringer
02/21 02.01 Landsstyrets årsberetning 2020

02.02 Årsregnskap og revisjonsberetning 2020
02.03 Budsjett 2021 til orientering

10:45-11:00 PAUSE

SAK LM 11:00-11:45 Strategisk handlingsplan 2020-2026 Tiltaksfase 1 2020-2022
03/21 03.01 Presentasjon av status

03.02 Presentasjon av drøfting av saker knyttet til
handlingsplanen.

- Samspill mellom fylkeslag og LEVE sentralt
- Utvikling av likepersonstjenesten/sorggruppe-arbeid

03.03 Kontroll av stemmerett
03.04 Landsmøtets debatt og votering av forslag

11:45-12:30 LUNSJPAUSE

SAK LM 12:30-13:00 Styringsdokument for Unge LEVE i LEVE
04/21 04.01 Presentasjon av styringsdokument for Unge LEVE i LEVE

04.02 Landsmøtets debatt og votering om forslag
til styringsdokument

SAK LM 13:00-13:30 Fylkessammenslåing – konsekvenser for fylkeslag i LEVE?
05/21 05.01 Presentasjon av sak knyttet til fylkessammenslåing.

05.02 Landsmøtets debatt og votering

SAK LM 13:30 -14:00 Lokallag i LEVE
06/21 06.01 Presentasjon av sak

06.02 Landsmøtets debatt og votering
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14:00-14:15 PAUSE

SAK LM 14:15 -14:55 Vedtektsendringer
07/21 07.01 Presentasjon av landsstyrets forslag til vedtektsendringer.

07.02 Landsmøtets debatt og votering

SAK LM 14:55 -15:20 Ansettelse av regionkoordinatorer - et fokus for LEVE?
08/21 08.01 Presentasjon av innsendt forslag fra fylkeslag, om ansettelse

av regionkoordinatorer i LEVE
08.02 Landsmøtets debatt og votering

SAK LM 15:20-15:50 Valg
09/21 09.01 Kontroll av stemmerett

09.02 Valgkomiteens innstilling til landsstyret
09.03 Evt. andre innkomne forslag innen 4.6.21 refereres av

dirigent
09.04 Valg av landsstyrerepresentanter

Nestleder
Styremedlemmer
Varamedlemmer i rekkefølge

09.05 Landsstyrets innstilling til valgkomiteen
09.06 Evt. andre innkomne forslag innen 4.6.21 refereres av

dirigent
09.07 Valg av valgkomité
09.08 Valg av revisor

SAK LM 15:50-16:00 Landsmøtet 2022
10/21 10.01 Presentasjon av landsstyrets forslag til sted og dato for

landsmøtet 2022
10.02 Landsmøtets debatt og votering om landsstyrets forslag

til landsmøte 2022

16:00 Avslutning av landsmøtet 2021

Følgende dokumenter er vedlagt i dette saksdokumentet
1) Årsregnskap 2020 fordelt på prosjekt 2) Budsjett 2021 fordelt på prosjekt samt akkumulert

budsjett 2021 3) Saksdokumenter for LM Sak 3-9/21 - ekskl. LM Sak 4/21 Styringsdokument
for Unge LEVE i LEVE (se vedlegg 5 under).

Følgende dokumenter er vedlagt som selvstendige PDF-dokumenter
Vedlegg 1 Signert LEVE årsberetning 2020
Vedlegg 2 Signert årsrapport for Unge LEVE 2020
Vedlegg 3 Signert LEVEs årsregnskap 2020 m/ Revisjonsberetning 2020
Vedlegg 4 LEVE strategisk handlingsplan 2020-2026
Vedlegg 5 Styringsdokument for Unge LEVE i LEVE
Vedlegg 6 Fylkeslagenes årsrapporter 2020
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Åpning av landsmøtet
Landsmøtet åpnes av styreleder Einar J. Jakobsen, etterfulgt av hilsen til landsmøtet fra
generalsekretær Terese Grøm.
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SAK LM 01/21 KONSTITUERING AV LANDSMØTET

Sak 01.01 Godkjenne innkalling.

Den offisielle innkallingen til landsmøtet 13.6.21 ble formidlet til
LEVEs medlemmer i LEVEnytt mars 2021.

LEVEs medlemmer har også fått tilsendt invitasjon til landsmøtet på
epost.
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Forslag til vedtak
Landsmøtet godkjenner innkallingen.
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Sak 01.02 Godkjenne saksliste.

Saksliste har blitt sendt til alle landsmøtets delegater via
fylkeslagslederne i hht. frister som er bestemt i LEVEs vedtekter, jf.
§5.7.

Forslag til vedtak:
Landsmøte godkjenner sakslisten.
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Sak 01.03 Godkjenne forretningsorden.

TIL INFORMASJON: Denne forretningsordenen er vedtatt mtp. gjennomføring av et landsmøte der
deltakerne er til stede i samme rom. Fremfor å justere på en forretningsorden som er vedtatt for fysiske
møter som normalt gjennomføres, vil i stedet veilederen for Zoom-møtet vise til hvordan spesielt punkt
6, 7, 8 og 9 skal gjennomføres digitalt.

1. Landsmøtets forhandlinger er åpne for alle LEVEs medlemmer, jf. vedtektenes § 5.4.

2. Alle medlemmer har talerett, jf. vedtektenes § 5.4.

3. Stemmerett har delegatene ut fra antall medlemmer i fylket, jf. vedtektenes § 5.2.
Alle delegater må være medlem av LEVE, jf. vedtektenes § 5.3.

4. En dirigent, en med-dirigent, to referenter, fem personer til tellekorps og to til protokollundertegnelse
velges av landsmøtet.

5. Dirigenten leder forhandlingene. Dirigenten avgjør om begrenset taletid skal benyttes, og når strek
skal settes. Når strek er satt, er det ikke lenger anledning til å tegne seg på talerlisten.

6. De som ønsker å ha innlegg, gir tegn ved å vise eget nummerskilt til dirigenten.

7. Det tillates en replikk til hvert innlegg. Replikken skal være rettet til det foregående innlegget og
munne ut i et spørsmål til taleren. Replikk og svarreplikk skal ikke overgå ett minutt. Dirigenten gir
replikk til den som ber om det først.
Tegn ved replikk er to fingre i været.

8. Alle innlegg foretas ved talerstolen.

9. Forslag til vedtak må fremmes samtidig med at den aktuelle saken behandles. Forslaget fremsettes
i et innlegg og leveres skriftlig, undertegnet av forslagsstilleren, til dirigenten. Etter at strek er satt, kan
verken nye forslag fremsettes eller innleverte forslag trekkes tilbake.

10. Alle saker unntatt vedtektsendringer skal avgjøres med simpelt flertall, jf. vedtektenes § 5.6. I
praksis betyr dette at blanke stemmer blir telt som en stemme mot det fremlagte forslaget.
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

11. Benkeforslag kan ikke fremmes til endringer ved vedtekter. Dersom det fremsatte forslaget faller
skal den opprinnelige formuleringen gjelde.

12. Som delegat på landsmøtet må en være bevisst på egen rolle og det mandatet en stiller med.

13. Dersom et spørsmål ikke er regulert i denne forretningsordenen, gjelder vanlig
forhandlingspraksis.

Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner forretningsorden.
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Sak 01.04 Valg av dirigenter.
Som hoved-dirigent foreslår landsstyret:
Martin Gustavsen, fra Frivillighet Norge
Som med-dirigent foreslår landsstyret:
Janne Nyhus, fra Frivillighet Norge

Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner hoved-dirigent og med-dirigent.

Sak 01.05 Valg av landsmøtereferenter.
Forslag:
Ingrid Fjeld fra LEVEs sekretariat (hovedreferent).
Birte Skjelten fra LEVEs sekretariat.

Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner referenter.

Sak 01.06 Valg av tellekorps.
Forslag:
Geir Ove Eide, LEVE Hordaland.
Hildegunn Støve, LEVE Sogn og Fjordane.
Ann Elin Ueland, LEVE Rogaland.
Hilde Carin Storhaug, LEVE Sør-Trøndelag.
Gunn Elene Olsen, LEVE Møre og Romsdal.

Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner tellekorps.

Sak 01.07 Valg av to protokollunderskrivere.
Forslag:
Ragnhild Opskar, LEVE Møre og Romsdal.
Gunn-Marie Trasti, LEVE Finnmark.

Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner protokollunderskrivere.

Sak 01.08 Kontroll av stemmerett.
Gjennomføres av Anne-Karin Warmestad fra LEVEs sekretariat.

Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner kontroll av stemmerett.
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SAK LM 02/21 BERETNINGER OG ORIENTERINGER

Sak 02.01 Landsstyrets årsberetning 2020.

LEVEs årsberetning 2020 og Unge LEVE årsrapport 2020 ligger
vedlagt i egne PDF-dokument.

Årsberetning 2020
LEVE – Org. nr. 981 666 437

Forslag til vedtak
Landsmøtet tar LEVEs årsberetning for 2020 og Unge LEVEs
årsrapport 2020 til orientering.
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Sak 02.02 Årsregnskap og revisjonsberetning 2020.

LEVEs årsregnskap for 2020 og revisorberetning for 2020 fra
revisorselskapet Vidi Revisjon AS, ligger samlet i ett PDF-vedlegg.

Det signerte LEVEs årsregnskap for 2020 vil legges frem i power
point på landsmøtet for gjennomgang.

I tillegg: Vedlagt på s.14 ligger matrisen for akkumulert
prosjektregnskap for LEVE pr. 31.12.2020. Dette viser hvordan
pengene er brukt i 2020.
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Forslag til vedtak
Landsmøtet godkjenner årsregnskap for 2020 og revisjonsberetning
for 2020.
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Sak 02.03 Budsjett 2021 til orientering

Drifts- og aktivitetsmidler fra Helsedirektoratet utgjør hovedvekten av
LEVEs inntekter. Budsjett for 2021 er revidert ved tildeling av tilskudd
for 2021. Revideringen er preget av den nasjonale koronasituasjonen
i 2020/21 hvor flere aktiviteter enn normalt er flyttet/lagt til 2021.

Vedlagt fra s. 16 følger budsjett 2021 fordelt på prosjekt:
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Forslag til vedtak
Landsmøtet tar budsjett 2021 til orientering.

18



SAK LM 03/21 STATUS STRATEGISK HANDLINGSPLAN 2020-2026

Sak 03.01 Presentasjon av status for strategisk handlingsplan 2020-2026
Tiltaksfase 1 2020-2022.
Strategisk handlingsplan 2020-2026 for LEVE ligger vedlagt i
PDF-dokument.

Sak 03.02 Presentasjon av to saker knyttet til strategisk handlingsplan.
- Samspill mellom fylkeslag og LEVE sentralt.
-  Utvikling av likepersonstjenesten og sorggruppe-arbeid i LEVE.

Sak 03.03 Landsmøtets debatt og votering.

Forslag til vedtak
Landsmøtet tar status for strategisk handlingsplan 2020-2026
Tiltaksfase 1 2020-2022 til orientering, inkludert drøftingssaker
1: Samspill mellom fylkeslag og LEVE sentralt og 2: Utvikling av
likepersonstjenesten og sorggruppe-arbeid i LEVE.
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SAK LM 04/21 Styringsdokument for Unge LEVE i LEVE

Sak 04.01 Presentasjon av Unge LEVEs og landsstyrets forslag til
styringsdokument for Unge LEVE i LEVE.
Styringsdokumentet ligger vedlagt i eget PDF-dokument.

Bakgrunn for styringsdokument for Unge LEVE i LEVE
16. desember 2020 vedtok Unge LEVEs ekstraordinære årsmøte at Unge LEVE skulle fusjonere tilbake
til LEVE etter to års virke med eget organisasjonsnummer.

Unge LEVE fisjonerte fra LEVE i 2018, og ble registrert med eget organisasjonsnummer. Målet var å
gjøre Unge LEVE sterkere som en stemme for unge etterlatte, samt å kunne søke om drifts- og
aktivitetsmidler direkte til Unge LEVE. Eget org. nr. innebar også egen økonomistyring,
oppdrags/arbeidsgiveransvar m.m. Samlet sett ble det et for stort ansvar for unge frivillige, og
sekretariatet hadde ikke kapasitet til å drive to organisasjoner. Resultatet var redusert aktivitet i Unge
LEVE og stor belastning på få unge frivillige i styret. Styret i Unge LEVE formidlet ønske medio 2020,
om å fusjonere Unge LEVE tilbake til LEVE. Diskusjoner og arbeid med mulig modell for fusjonering
ble gjennomført fra sommer 2020, i samarbeid med sekretariatet og landsstyret.

Intensjonen med fusjonering er at Unge LEVE skal nyte godt av stordriftsfordelene i organisasjonen
knyttet til regnskap, administrasjon og annet i fellesskap med LEVE. Målet er å frigjøre frivillige krefter
til å arbeide med deres kjerneaktiviteter: Sorgstøtte og ivaretakelse av unge etterlatte.

Et viktig premiss for fusjoneringen er at Unge LEVE skal virke som en underavdeling i LEVE med
selvstendige styringsorgan basert på demokratiske prinsipper for Unge LEVEs medlemmer.

Arbeidsgruppa som har utarbeidet dokumentet er styreleder og nestleder i Unge LEVE/ Landsstyrets
fadder for Unge LEVE/ Ansatt for Unge LEVE/ Økonomiansvarlig og generalsekretær i sekretariatet.
Dokument-utarbeidelsen har vært en prosess gjennom flere landsstyremøter, samt til gjennomsyn av
juridisk komité. Styringsdokumentet ble lagt frem for Unge LEVEs vedtak på årsmøtet 20.4.21.

Sak 04.02 Landsstyrets debatt og votering

Forslag til vedtak
Landsmøtet godkjenner styringsdokument for
Unge LEVE i LEVE.
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SAK LM 05/21 FYLKESSAMMENSLÅING I NORGE
Konsekvenser for fylkeslag i LEVE?

Sak 05.01 Presentasjon av sak knyttet til fylkessammenslåingen i Norge

Bakgrunn for saken
Fylkessammenslåing i Norge reiser spørsmål hos flere fylkeslag: Hvilke konsekvenser får
sammenslåing for navn og struktur for fylkeslag i LEVE?

Temaet var først oppe på landsmøtet 2020, hvor LEVE Akershus spilte inn et forslag om at fylkeslag
gjøres om til region i navnet: Eks. LEVE region Akershus. Landsmøtet 2020 vedtok at saken skulle tas
opp for diskusjon på landsmøtet 2021, slik at fylkeslagene kunne få tid til å drøfte problemstillingen.

I denne perioden har LEVE Nordland/LEVE Hemnes sendt inn sitt syn til landsstyret, bl.a. om hvilke
utfordringer som regionsbegrepet kan føre med seg, og at en modell bør relateres til
fylkessammenslåingen og må kunne fungere likt for hele landet/alle fylkeslag og lokallag.

Gjennomføring av saken på landsmøtet 2021
Hvis LEVE skal endre struktur og navn på fylkeslag og lokallag som følge av fylkessammenslåing i
Norge, må det være godt drøftet og svært godt forankret som en varig og holdbar justering i
organisasjonen. Landsstyret mener derfor at diskusjonen på landsmøtet 2021 først og fremst må
handle om å kartlegge:

I hvilken grad er det nødvendig å endre struktur/navn på fylkeslag etter fylkessammenslåing?
Dette innebærer å belyse ulike aspekter for og imot navneendring/struktur, og å se til andre

organisasjoners måte å håndtere denne problemstillingen på.

På landsmøtet 2021 vil landsstyret innlede saken med slike for- og imot-aspekter som er relevant for
en kartlegging. Alle fylkeslag oppfordres til å forberede synspunkter fra lokalt ståsted, gjerne med
erfaring fra andre organisasjoners lokale ledd, slik at vi får flere muntlige synspunkter på landsmøtet.

Om landsmøtet ønsker, kan diskusjonen fortsette på fylkeslagssamlingen i november 2021.
Igjen: en eventuell endring av navn- og struktur må være godt forankret - og det samme må en
eventuell ikke endring være.

Målet er at det på landsmøtet 2022 legges frem konkrete alternativer for et endelig vedtak om saken.

Sak 05.02 Landsmøtets debatt og votering

Forslag til vedtak
Landsmøtet støtter at en felles prosess i organisasjonen skal lede til
konkrete alternative forslag for vedtak på landsmøtet 2022, om
LEVEs holdning til navn- og struktur for fylkeslag og lokallag knyttet
til fylkessammenslåing i Norge.
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SAK LM 06/21 LOKALLAG I LEVE

Sak 06.01 Presentasjon av sak om lokallag i LEVE

Bakgrunn for saken
På landsmøtet 2020 ble det stilt spørsmål om LEVEs holdning til etablering av lokallag. I dag er det to
aktive lokallag i LEVE: LEVE Tana/Nesseby i Finnmark og LEVE Hemnes i Nordland. LEVE Nordland og
LEVE Hemnes har sendt inn ønske til landsstyret om en diskusjon om lokallag på landsmøtet 2021.
De har også vedlagt forslag til hvordan lokallag kan og bør tydeliggjøres som en ressurs i LEVE, bl.a.:

● Stimulering til lokallag må også ses i sammenheng med ønsket om medlemsvekst/at medlemmer blir.
● Lokale tilbud som LEVE-kafe og sorggrupper, fagdager, appeller osv er viktig både i det forebyggende

fokus og i støtte til etterlatte, for fellesskapsfølelse i LEVE og samhørighet.
● Lokallagenes betydning må tillegges større vekt og høynet status, også i LEVEs vedtekter.
● Lokallagenes størrelse, geografiske spredning og aktivitet vil variere svært mye - rom for lokal tilpasning.
● Det må legges en offensiv strategi for å tilrettelegge for nye lokallag. Her må fylkeslagene spille en

nøkkelrolle og gis ressurser til å kartlegge behov og stimulere til etablering.
● Lokallagene utgjør et avgjørende første-ledd når den nylige etterlatte søker hjelp etter tragedien og

sorgen er på sitt verste. Det er i lokallaget og gjennom lokal tilhørighet den etterlatte finner lindring og
trygghet i sitt sorgarbeid. Dette kan eks gjøres bedre gjennom oppgradering av LEVEs nettside. En
lokallags-knapp i menylinjen vil være en fin og god måte å komme den etterlatte i møte.

Landsstyrets innstilling:
Behov for lokallag er variert i Norge med ulike geografiske utfordringer, og landsstyret støtter at LEVE
bør legge til rette for at organisasjonen har lokale tilbud, både for gode og nære tjenester for etterlatte
og berørte, for et løft av viktige LEVE-saker i offentlig lokal debatt og for stimulering til frivillige krefter.
Samtidig er spørsmålet i hvilken form og organisering dette kan gjøres, som kan fungere godt for alle
fylkeslag i LEVE. For eksempel er det fylkeslag som i dag opererer med lokale avdelinger underlagt
fylkeslaget, men som ikke har eget org.nr og er selvstendige rettssubjekter slik formelle lokallag har.
Formelle endringer medfører også strukturelle endringer, også i et økonomisk perspektiv - slik som
struktur for medlemssystem, struktur for hjemmeside, økonomisk støtte og ressurser fra
fylkeslag/sentralt, likestilt refusjon av medlemskontingent osv. Disse faktorene er i seg selv ingen
hindring for justering, men er likevel praktiske og økonomiske konsekvenser som må tas med i
vurderingen, også med tanke på at behov for lokallag er ulike rundt om i landet.

Gjennomføring av saken på landsmøtet 2021
Landsstyret mener at lokale ressurser er et viktig ledd å ivareta og løfte i LEVE. Det er derfor like viktig
at ulike muligheter og organiseringsformer for lokale ressurser legges frem, inkludert hvilke eventuelle
praktiske, strategiske og økonomiske problemstillinger og konsekvenser disse fører med seg som
landsmøtet må ta stilling til. Landsstyret legger frem en slik oversikt på landsmøtet 2021.

Alle fylkeslag inviteres også til å legge frem sitt syn muntlig på landsmøtet. Diskusjonen kan fortsette
på fylkeslagssamlingen, om ønskelig. Målet er et vedtak på landsmøtet 2022 om LEVEs ønsker for
lokallag, knyttet til Tiltaksfase 2 2022-2024 i LEVEs strategiske handlingsplan 2020-2026.

Sak 06.02 Landsmøtets debatt og votering

Forslag til vedtak
Landsmøtet støtter at organisasjonen skal gjennomføre en diskusjon
frem til landsmøtet 2022, om ønsker for lokallag i LEVE.
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SAK LM 07/21 VEDTEKTSENDRINGER

Sak 07.01 Presentasjon av landsstyrets forslag til vedtektsendringer.

Til informasjon har LEVE Nordland/LEVE Hemnes foreslått flere vedtektsendringer som i ulik grad
berører beslutninger om lokallag i LEVE. Landsstyret foreslår at LEVE Nordland/LEVE Hemnes sine
forslag til vedtektsendringer legges til landsmøtet 2022, slik at organisasjonen først drøfter saker om
lokallag og fylkessammenslåing, og slik at det ikke gjøres endringer nå som evt. må re-justeres i 2022.

Det som berøres av forslag til vedtektsendringer for landsmøtet 2021 er:

A: Navnet Unge LEVE
Landsstyret foreslår at begrep som “ungdomsavdelingen” i LEVE, som refererer til Unge LEVE, byttes
ut med navnet Unge LEVE gjennomgående i vedtektene.

B: Landsstyrets forslag til vedtektsendringer for landsmøtet 2021
Endringsforslag foreligger i rødt.

Nåværende paragraf
§ 2 Formål
Foreningens formål er å støtte etterlatte og berørte ved selvmord og å bidra til å forebygge
selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.

Etterlatt: Far, mor, søsken, barn, barnebarn, andre foresatte, besteforeldre, ektefelle, samboer, kjæreste,
nær slekt og venner.
Berørt: En som selv kjenner og definerer seg til å være nær avdøde og/eller etterlatte.
Fagperson: Helsefaglig eller annen utdannelse/praksis som er relevant for LEVEs formål.

Forslag til endring (i rødt)
§ 2 Formål
Foreningens formål er å støtte etterlatte og berørte ved selvmord og å bidra til å forebygge
selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.

Etterlatt: Far, mor, søsken, barn, barnebarn, andre foresatte, bonusfamilie, besteforeldre, ektefelle,
samboer, kjæreste, nær slekt og venner.
Berørt: En som selv kjenner og definerer seg til å være nær avdøde og/eller etterlatte.
Fagperson: Helsefaglig eller annen utdannelse/praksis som er relevant for LEVEs formål

Nåværende paragraf
§ 3 Foreningens organer

Forslag til endring (i rødt)
§ 3 Foreningens beslutningsorganer og organisasjonsledd
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Nåværende paragraf
3.1 Foreningen har følgende organisasjonsledd:

● Landsmøtet.
● Fylkeslag.
● Ungdomslag.
● Lokallag.

Fylkeslag, ungdomslag (Unge LEVE) og lokallag er å betrakte som selvstendige rettssubjekter og
økonomiske enheter som hefter for lagets egne økonomiske disposisjoner og inngåtte avtaler.

Forslag til endring (i rødt)

3.1 Øverste beslutningsorganer i foreningen er:
● Landsmøtet.
● Landsstyret.

3.2 Foreningen har følgende organisasjonsledd:
● Landsmøtet.
● Landsstyret.
● Unge LEVE.
● Fylkeslag.
● Lokallag.
● Sekretariat

Fylkeslag og lokallag er å betrakte som selvstendige rettssubjekter og økonomiske enheter som
hefter for lagets egne økonomiske disposisjoner og inngåtte avtaler.

Unge LEVE er en selvstendig underavdeling i LEVE, inngår i LEVEs totalregnskap og er ansvarlig for
egne økonomiske disposisjoner og inngåtte avtaler.

Nåværende paragraf
4.5 Alle medlemmer skal betale kontingent. Kontingentens størrelse fastsettes av landsstyret.

● Familiemedlemskap er å betrakte som ordinært medlemskap med de rettighetene
det innebærer.

● Medlemmer mellom 16 og 35 år kan tegne ungdomsmedlemskap.

Forslag til endring (i rødt)
4.5 Alle medlemmer skal betale kontingent. Kontingentens størrelse fastsettes av landsstyret.

● Familiemedlemskap er å betrakte som ordinært medlemskap med de rettighetene
det innebærer.

● Medlemmer mellom 16 og 35 år kan tegne medlemskap i Unge LEVE.
● Støttemedlemskap kan tegnes av enkeltpersoner, fagpersoner, familier, organisasjoner /

institusjoner / firmaer. Dette medlemskapet gir ingen rettigheter utover foreningens
medlemsblad.

Nåværende paragraf
4.7 Støttemedlemskap kan tegnes av enkeltpersoner, fagpersoner, familier, organisasjoner /
institusjoner / firmaer. Dette medlemskapet gir ingen rettigheter utover foreningens medlemsblad.

Forslag til endring (i rødt)
4.7: Gitt at dette punktet er flyttet til §4.5, foreslås §4.7 fjernet.
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Nåværende paragraf
4.8 Melding om utmelding gis foreningens administrasjon. Medlem som skylder kontingent for mer
enn ett år strykes som medlem hvis kontingent forblir ubetalt etter skriftlig anmodning.

Forslag til endring (i rødt)
4.8 Melding om utmelding gis foreningens sekretariat eller gjennom MinSide i medlemssystemet.
Medlem som gjennom et kalenderår ikke betaler kontingent, strykes som medlem hvis kontingent
forblir ubetalt etter to anmodninger pr papir/epost/sms.

Nåværende paragraf
5.2 Landsmøtet består av landsstyret og delegater fra fylkeslagene og ungdomslaget
representert etter følgende fordeling:

Alle fylkeslag og ungdomslaget har rett til minst 1 delegat på landsmøtet, og får delegater
slik: 1−19 medlemmer: 1 delegat, 20−49 medlemmer: 2 delegater, over 50 medlemmer 3
delegater. Fra og med 200 medlemmer får ungdomslaget 1 ekstra delegat per 100
medlemmer. Medlemstallet regnes av antall betalende medlemmer ved siste årsskifte før
landsmøtet. Medlemmer av sentralstyret kan ikke være delegater for et fylkeslag eller for
ungdomslaget.

Forslag til endring (i rødt)
5.2 Landsmøtet består av landsstyret og delegater fra fylkeslagene og Unge LEVE
representert etter følgende fordeling:

Alle fylkeslag og Unge LEVE har rett til minst 1 delegat på landsmøtet, og får delegater
slik: 1−19 medlemmer: 1 delegat, 20−49 medlemmer: 2 delegater, over 50 medlemmer: 3
delegater. Fra og med 200 medlemmer får Unge LEVE 1 ekstra delegat per 100
medlemmer. Medlemstallet regnes av antall betalende medlemmer ved siste årsskifte før
landsmøtet. Faste/varamedlemmer i landsstyret kan ikke være delegater for et fylkeslag eller for
Unge LEVE.

Nåværende paragraf
6.7 LEVEs generalsekretær skal forestå den daglige ledelsen av foreningens sekretariat,
iverksette alle vedtak fattet av landsmøtet og landsstyret. Generalsekretæren er videre
ansvarlig for den fortløpende kontakten mellom landsstyret og fylkeslagene, samt
foreningens informasjonsvirksomhet. Landsstyrets arbeidsutvalg har arbeidsgiveransvar for
sekretariatets ansatte og personalansvar for generalsekretæren. Generalsekretæren har
personalansvar for sekretariatets øvrige ansatte.

Forslag til endring (i rødt)
6.7: LEVEs generalsekretær skal forestå den daglige ledelsen av foreningens sekretariat, iverksette
alle vedtak fattet av landsmøtet og landsstyret. Generalsekretæren er videre
ansvarlig for den fortløpende kontakten mellom landsstyret og fylkeslagene, samt
foreningens informasjonsvirksomhet. Landsstyrets arbeidsutvalg har arbeidsgiveransvar for
sekretariatets ansatte. Styreleder har personalansvar for generalsekretæren. Generalsekretæren har
personalansvar for sekretariatets øvrige ansatte, inkludert ansatt for Unge LEVE.

Nåværende paragraf
§7 Ungdomslag

Forslag til endring (i rødt)
§ 7 Unge LEVE
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Nåværende paragraf
7.1 Ungdomslaget skal ha et styre som består av minimum leder, nestleder og én
representant fra LEVEs landsstyre. Styret skal tilstrebe å ha minst én fagperson representert.
Alle i ungdomslagets styre velges av årsmøtet, men bare ungdomsmedlemmer har forslags og
stemmerett. Årsmøtet i ungdomslaget skal behandle og godkjenne årsregnskap,
revisjonsberetning og årsmelding for ungdomslaget.

Forslag til endring (i rødt)
7.1 Unge LEVE skal ha et styre som består av minimum leder, nestleder og én
representant fra LEVEs landsstyre. Styret skal tilstrebe å ha minst én fagperson representert.
Alle i Unge LEVEs styre velges av årsmøtet, men bare medlemmer i Unge LEVE har forslags- og
stemmerett. Årsmøtet i Unge LEVE skal behandle og godkjenne årsregnskap,
revisjonsberetning og årsmelding for Unge LEVE.

Nåværende paragraf
7.2 Ungdomslaget er landsdekkende, med eget organisasjonsnummer, budsjett, regnskap,
egen bankkonto og selvstendig myndighet til å skaffe seg inntekter. Ungdomslagets arbeid
er forankret i et styringsdokument og en handlingsplan. Ungdomslagets styre skal sørge for
at arbeidet i ungdomslaget til enhver tid er i tråd med de overordnede føringene gitt i
styringsdokumentet og i handlingsplanen. Styret i ungdomslaget foreslår og vedtar
styringsdokumentet og handlingsplanen, som revideres minst hvert tredje år.
Styringsdokumentet og handlingsplanen skal behandles i LEVEs sentralstyre.

Forslag til endring (i rødt)
7.2 Unge LEVE er landsdekkende. Unge LEVE er en selvstendig underavdeling i LEVE, inngår i LEVEs
totalregnskap og er ansvarlig for egne økonomiske disposisjoner og inngåtte avtaler. Unge LEVEs
arbeid er forankret i styringsdokument for Unge LEVE i LEVE, og i i handlingsplan. Unge LEVEs styre
skal sørge for at arbeidet i Unge LEVE til enhver tid er i tråd med de overordnede føringene gitt i
styringsdokumentet og i handlingsplanen. Styret i Unge LEVE foreslår og vedtar
styringsdokumentet og handlingsplanen, som revideres minst hvert tredje år.
Styringsdokumentet og handlingsplanen skal behandles i LEVEs landsstyre. LEVE er den juridiske
enheten og ansvarlig utad, også for Unge LEVE. Unge LEVE forplikter seg således til å følge,
rapportere og være underlagt instruks fra LEVE.

Nåværende paragraf
7.3 Ungdomslagets styre kan når som helst utpeke enkeltpersoner til å sitte i eller lede
arbeidsgrupper som utfører arbeid i ungdomslaget i tråd med ungdomslagets styre.

Forslag til endring (i rødt)
7.3 Unge LEVEs styre kan når som helst utpeke enkeltpersoner til å sitte i eller lede
arbeidsgrupper som utfører arbeid i Unge LEVE i tråd med Unge LEVEs styre.
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Nåværende paragraf
7.4 All aktivitet i LEVE der ungdomslaget navn benyttes, skal behandles av ungdomslagets
styre.

Forslag til endring (i rødt)
7.4 All aktivitet i LEVE der Unge LEVEs navn benyttes, skal behandles av Unge LEVEs
styre.

Nåværende paragraf
7.5 Hvis ungdomslaget opphører, skal ungdomslagets økonomiske midler og eiendeler
overføres til landsforeningen.

Forslag til endring (i rødt)
7.5 Hvis Unge LEVE opphører, skal Unge LEVEs økonomiske midler og eiendeler
overføres til landsforeningen.

Nåværende paragraf
10.1 En person som har tillitsverv i foreningen, må ikke delta i behandlings- eller
beslutningsfasen i saker som kan ventes å ha særlig økonomisk eller annen gevinstrelatert
betydning for vedkommende selv eller nærstående til vedkommende.

Forslag til endring (i rødt)
10.1 En person som har tillitsverv i foreningen, må ikke delta i behandlings- eller
beslutningsfasen i saker som kan ventes å ha særlig økonomisk eller annen gevinst- eller
interesserelatert betydning for vedkommende selv eller nærstående til vedkommende.

Sak 07.02 Landsmøtets debatt og votering om landsstyrets forslag til
vedtektsendringer.

Forslag til vedtak
Landsmøtet godkjenner landsstyrets forslag A: Navnet Unge LEVE
skal erstatte ungdomsavdelingen og liknende begreper i vedtektene.
Landsmøtet godkjenner B: Landsstyrets forslag til vedtektsendringer.
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SAK LM 08/21 Ansettelse av regionkoordinatorer
- et fokus for LEVE?

Sak 08.01 Presentasjon av sak om ansettelse av regionkoordinatorer i LEVE

Bakgrunn for saken:

Forslag fra LEVE Vestfold: NYE STEG I UTVIKLINGEN AV LEVE?
Regjeringen lanserte 10. september 2020 sin nye handlingsplan for nullvisjon for selvmord i Norge.
LEVE hadde vært med i utarbeidelsen. Hensikten/håpet var at handlingsplanen skulle innarbeides i
alle ledd i stat, fylke, kommune og næringsliv. Flere kommuner har startet arbeidet med å vedta lokale
handlingsplaner. RVTS har utviklet opplegg som kan hjelpe kommuner og etater med dette. Nasjonalt
senter for selvmordsforebygging har fått midler til forskning. Fra et lokallags perspektiv virker det som
fremdriften i arbeidet er nølende og at det er uklart hvem som har ansvar for at planene følges opp.

LEVE Vestfold foreslår at dette er en anledning for LEVE å være fremoverlent og ta ansvar. Vi ber
Landsmøtet vurdere om LEVE skal ta et organisatorisk steg videre og søke Regjeringen om midler til å
ansette koordinatorer strategisk fordelt rundt om i hele Norge.
Mange organisasjoner har lokalt ansatte. Noen har en koordinator/representant i hvert fylke/region,
andre har mer utviklede distriktskontor med flere ansatte. Felles for dem er likevel at de har mulighet
til å være mye mer synlig i sine geografiske områder. De har større anledning til å møte relevante
etater/fagpersoner på dagtid for å fremme organisasjonens interesser. De har bedre tid til å utvikle
organisasjonen og holde seg oppdatert på strategier og nye retningslinjer. Mange bruker også en slik
stilling til å lede lokallaget og til å rekruttere- og følge opp frivillige.

Hvordan LEVE kunne ønske seg å bruke en slik stilling må være opp til Landsmøtet å vurdere. Her er
noen punkter som kan være nyttig å avklare:

● Mandat fra regjering/departement/bevilger
● Ansettelsesforhold: Lokallag eller hovedkontor
● Fysisk kontor/senter, kollegialt fellesskap
● Forhold til lokallaget/styret: Fungere som leder, sekretær, kasserer, konsulent eller mer

uavhengig?
● Koordinatorenes forhold til hverandre
● Organisatorisk plassering i forhold til eksisterende etater, som f.eks RVTS, helseforetak

og SLT
● Mulige arbeidsoppgaver

○      Lobby-/informasjonsvirksomhet kommune/fylkeskommune
○      Koordinator for mennesker i selvmordsfare (jfr kreftkoordinator)
○      Informasjonskontor for alt som har med selvmordsforebygging og

etterlatt-arbeid å gjøre (jfr Veronica Poers nettside som er under utvikling)
○      Foredrags-/kursholder (jfr Markman og Dons Livsglede-kurs)
○      Samlinger for frivillige (jfr NKSS (skolelaget) sitt ledertreningsopplegg)
○      Økonomi
○      Vurdere samarbeid med lignende organisasjoner
○      Sorgstøtte-arbeid for etterlatte (jfr LUB: Koordinator for likemannsarbeid)
○      Egne tiltak i tråd med personlige evner/interesser

En søknad fra LEVE vil utfordre regjering/departement på å ta forpliktende valg på hvordan de vil
prioritere dette arbeidet. Man kan frykte at en handlingsplan uten strategiske bevilgninger fort forblir
en festtale uten nevneverdige resultater.

Nøtterøy, 15.mars 2021, for LEVE Vestfold, Ole Hafell
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Støtte fra LEVE Finnmark til LEVE Vestfold
LEVE Finnmark støtter fullt ut LEVE Vestfolds forslag med tittelen "Nye steg i utviklingen av LEVE." Her
er det snakk om å ansette koordinatorer  fordelt rundt om i hele landet.

Finnmark, som er et stort fylke, har nesten uoverkommelige utfordringer. Her er det flest selvmord i
landet i forhold til folketallet, og her er det svært lange avstander. Vi i LEVE Finnmark har nok følt oss
hjelpeløse i forhold til det vi burde gjøre, det være seg selvmordsforebygging, ivaretakelse av
etterlatte, opplysningsarbeid, kontakt med kommuner og helsemiljøer. Ja oppgaver er mange, så
lønnet hjelp og større trenges.

LEVE ville bli enda mer synlig og styrket ved å ansette koordinater rundt om i det ganske land. Nu når
LEVE har rundet 20 år, er det på tide å ta enda et steg videre i  utviklingen.

Nesseby 19.mars 2021, for LEVE Finnmark, Kirsten isaksen

Gjennomføring av saken på landsmøtet 2021
Landsstyret betrakter saken som et potensielt langsiktig prosjekt for LEVE, som i så fall bør integreres
som et tiltak i Tiltaksfase 2 eller 3 i strategisk handlingsplan 2020-2026. På landsmøtet 2021 stiller
derfor landsstyret et åpent spørsmål til fylkeslagene:

Ønsker landsmøtet at ansettelse av region-koordinatorer skal være et langsiktig mål for LEVE?
I så fall: hvordan og når skal dette integreres i strategisk handlingsplan?

Målet er at spørsmålet avgjøres i forbindelse med organisasjonens videre arbeid med strategisk
handlingsplan Tiltaksfase 2 2022-2024 på fylkeslagssamlingen 2021, med påfølgende vedtak på
landsmøtet 2022 hvorvidt ansettelse av koordinatorer skal være et langsiktig mål for LEVE.

Sak 08.02 Landsmøtets debatt og votering.

Forslag til vedtak
Landsmøtet støtter at organisasjonen skal gjennomføre en diskusjon
om hvorvidt ansettelse av regions-koordinatorer skal være et mål for
LEVE, og at diskusjonen leder frem til et vedtak på landsmøtet 2022.
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SAK LM 09/21 VALG

09.01 Kontroll av stemmerett.

09.02 Valgkomiteens innstilling til landsstyret.

LANDSSTYRET 2021-2022

Navn Verv Etterlatt/fag På valg i 2021 Valgkomitéens
innstilling

Einar Johan
Jakobsen

Leder Etterlatt Nei

Ingvild
Kjørrefjord

Nestleder Etterlatt Nei Innstilles
Velges for 2 år

Andrea Tveit
Stenseth

Leder, Unge LEVE Etterlatt Nei Valgt av Unge LEVE

Annie Norevik Styremedlem Fag Ja, tar gjenvalg Innstilles
Velges for 2 år

Arne Magne Elstad Styremedlem Etterlatt Nei

Ruth Eili Ruud Styremedlem Etterlatt Nei

Heidi Dickinson Styremedlem Fag (og etterlatt) Nei

Nina Danielsen Styremedlem Etterlatt Nei

* Styremedlem Etterlatt Ny

Følgende faste medlemmer går ut av landsstyret:

Jon Schultz Nestleder Etterlatt Tar ikke gjenvalg

Kandidater for valg av nytt styremedlem for etterlatte:
Det stemmes skriftlig over kandidatene oppført under. Den med flest stemmer blir styremedlem, den med nest
flest stemmer blir 1. varamedlem. Kandidatene presenteres på Landsmøtet før avstemming. NB: Eventuelle andre
forslag til kandidater kan sendes innen 4. juni 2021 til post@leve.no.

Kirsten Isaksen 1. varamedlem Etterlatt Ja, tar gjenvalg Innstilles etter valg
Velges for 2 år

Trine Colseth Aaby Etterlatt Ny Innstilles etter valg
Velges for 2 år
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Valgkomiteens innstilling til varamedlemmer for landsstyret:

VARAMEDLEMMER

Navn Verv Etterlatt/fag På valg i 2021
Valgkomitéens
innstilling

Unge LEVE jobber med
kandidat for vervet.

Vara for Nestleder
Unge LEVE

Valgt av Unge LEVE

* 1. varamedlem Etterlatt Innstilles etter valg
Velges for 1 år

Kitty Lise Vassdal 2. varamedlem Etterlatt Ja, tar gjenvalg Innstilles
Velges for 1 år

Ola Robertsen 1. varamedlem Fag Ja, tar gjenvalg Innstilles
Velges for 1 år

Janicke Pedersen 2. varamedlem Fag Ja, tar gjenvalg Innstilles
Velges for 1 år

* Valg av varamedlemmer for etterlatte:
Se «Kandidater for valg av nytt styremedlem for etterlatte» over.

Følgende varamedlem går ut av landsstyret:
Ingen

09.03 Evt. andre innkomne forslag innen 4.6.21 refereres av dirigent.

09.04 Valg av landsstyrerepresentanter.

Forslag til vedtak:

Landsmøtet velger følgende kandidater til landsstyret:
➔ Ingvild Kjørrefjord som nestleder.
➔ Kandidat valgt av landsmøtet 13.6.21 som styremedlem

etterlatt, av kandidater Kirsten Isaksen og Trine Colseth Aaby.

Landsmøtet velger følgende kandidater som varamedlemmer:
➔ Kandidat valgt av landsmøtet 13.6.21 som 1 varamedlem

etterlatt, av kandidater Kirsten Isaksen og Trine Colseth Aaby.
➔ Kitty Vassdal som 2 varamedlem etterlatt.
➔ Ola Robertsen som 1. varamedlem, fag.
➔ Janicke Pedersen som 2. varamedlem, fag.
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09.05 Landsstyrets innstilling til valgkomiteen.
Funksjonstiden for valgkomiteens medlemmer er to år.

VALGKOMITÉ

Navn Verv Etterlatt/fag På valg i 2021 Landsstyrets
innstilling

Bård Guttelvik Leder Etterlatt Ja ønsker gjenvalg Bård Guttelvik
innstilles. Velges for 2
år.

Oddmund Holgersen
LEVE Rogaland

Medlem Etterlatt Ikke på valg

Rita Småvik Medlem Fag Ja ønsker gjenvalg Rita Småvik innstilles.
Velges for 2 år.

09.06 Evt. andre innkomne forslag innen 4.6.21 refereres av dirigent.

09.07 Valg av valgkomité.

Forslag til vedtak:
Landsmøtet velger følgende kandidater til valgkomiteen:
➔ Bård Guttelvik
➔ Rita Småvik

09.08 Valg av revisor.
LEVE benytter i dag Vidi Revisjon AS. Landsstyret ønsker fullmakt fra
landsmøtet til at Vidi Revisjon AS også benyttes for 2021-regnskapet.

Forslag til vedtak
Landsmøtet godkjenner bruk av Vidi Revisjon AS for 2021-regnskapet.

SAK LM 10/21 LANDSMØTET 2022

10.01 Presentasjon av landsstyrets forslag til vertskap, sted og dato for
LEVEs landsmøte 2022.

10.02 Landsmøtets debatt og votering om landsstyrets forslag til LEVEs
landsmøte 2022.

Forslag til vedtak:
Landsmøtet støtter vertskap, sted og dato for landsmøte og fagdag i
2022.

AVSLUTNING
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