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Sak 1  Åpning og navneopprop Ordfører 

Forslag til vedtak 2. representantskapsmøte 2022 erklæres for åpnet og navneliste legges ved 
protokollen. 

 

Sak 2  Godkjenning av innkalling og saksliste Ordfører 

Forslag til vedtak Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste. 

 

Sak 3  Forretningsorden Ordfører 

Forslag til vedtak Representantskapet vedtar forretningsordenen. 

1. Åpent møte 

1.1. Møtet holdes åpent, med mulighet for å lukke møtet dersom representantskapet finner 
det hensiktsmessig.  

1.2. Ved behandling av p-saker skal møtet være lukket. 

2. Representantenes rettigheter 
2.1. Representantskapet er satt sammen av fem medlemmer valgt av NBUs årsmøte (ordfører, 

varaordfører, 1. vaktleder og to direktevalgte), sentralstyret i NBU, fylkeslederne i NBU, ett 

medlem valgt av Norges Bygdekvinnelag og ett medlem valgt av Norges Bondelag. 
2.2. Representantskapets sammensetning har full tale-, forslags- og stemmerett. 
2.3. Observatører har tale- og forslagsrett. 

2.4. Andre møtende betraktes som gjester, og har ikke tale- eller forslagsrett. 

2.5. Representantskapet kan vedta å gi andre uttalerett i enkeltsaker. 

3. Forslag og forslagsfrist 
3.1. Alle forslag til vedtak skal sendes inn elektronisk i forslagsportal.  www.nbu.no/forslag   

3.2. Ordfører setter strek for muligheten til å komme med forslag til vedtak. Dette kan først 

skje etter at strek for debatt er satt. 

4. Taletid og replikker  

4.1. Innlegg i debattene må ikke overskride tre minutter, med unntak av innledningsforedrag.  
4.2. Til hvert innlegg kan det maksimalt bli gitt to replikker og én svarreplikk, hvor hver replikk 

har en taletid på maksimalt ett minutt.  
4.3. For å få ordet i en debatt rekkes delegatskiltet i været med en finger foran skiltet. Ved 

replikk rekkes delegatskiltet i været med to fingre foran skiltet.  

4.4. For å få innlegg til dagsorden holdes en hånd vannrett over delegatskiltet, eventuelt over 
den andre hånden som skal være loddrett og dermed skape en T-form.      

4.5. Ordfører har rett til å foreslå andre begrensinger i taletid og replikkadgang, og sette strek 
for inntegnede talere. 

5. Avstemming 

5.1. All avstemming skjer ved aktiv votering.  

5.2. Dersom ikke noe annet er sagt, blir saker avgjort med simpelt flertall (et forslag har fått 
flere stemmer enn noen av motforslagene).  

5.3. Avstemming skjer ved at representantene rekker delegatskiltet i været.       
5.4. Det holdes skriftlig meningsmåling dersom det er tvil om utfallet eller dersom en 

representant krever det. 
5.5. Opptelling skjer dersom det er tvil om utfallet eller dersom en representant krever det.   
5.6. Ved stemmelikhet har ordføreren dobbeltstemme, unntatt ved skriftlige valg. 

6. Unntak fra forretningsorden 
6.1. Representantskapet kan gi unntak fra forretningsorden. Dette gjelder ikke punkt 5. 

http://www.nbu.no/forslag
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Sak 4  Valg av protokollunderskrivere Ordfører 

Forslag til vedtak Ole Gunnar Ramstad fra Oppland Bygdeungdomslag og Sofie G. Odberg fra 

Østfold Bygdeungdomslag velges til protokollunderskrivere. 

 

Sak 5  Beretning om styrets arbeid Sentralstyret 

Forslag til vedtak Representantskapet tar saken til orientering. 

 

Sak 6  Økonomi Generalsekretær 

Forslag til vedtak Representantskapet tar saken til orientering. 

Saksopplysninger 
Dette er resultatet per 30.06.2022 

 
 

Vi ligger godt an til å gå få et bedre resultat enn budsjettert. Dette er godt hjulpet av høyere 

kontingentinntekter. 

På grunn av regnskapstekniske grunner blir tilskudd nå ført under andre driftstilskudd. 

Drifts- og sponsorinntekter er høyere enn budsjettert hittil i år, dette er blant annet på grunn av at 

grunnstøtte, 2. halvpart, fra fordelingsutvalget er utbetalt i første halvår, mens vi har budsjettert 

med å få det i andre halvår. Dette utgjør 1,3 millioner. 

Det er også 300 000 mer i prosjektstøtte enn i prosjektkostnader. Dette kommer til å jevne seg ut 

utover året. En del av lønnskostnadene er dekket inn av prosjektmidler og er derfor ført som utgift 

under prosjektkostnader. Lønnskostnader er derfor en god del lavere enn budsjettert.  

 Regnskap

i år 

 Budsjett hittil

i år 

 Budsjett

i år 

 Avvik til

budsjett i år 

 Regnskap hittil

i fjor 

 Regnskap

i fjor 

Kontingenter 1 468 820                   1 357 100                   1 655 000                   111 720                      1 062 280                   1 314 060                   

Tilskudd -                                1 230 000                   2 400 000                   1 230 000-                   227 568                      227 568                      

Andre driftsinntekter 3 710 542                   1 164 333                   2 338 250                   2 546 209                   3 067 327                   4 758 155                   

Sponsorinntekter 1 106 532                   1 013 881                   2 027 762                   92 651                         1 132 989                   1 985 215                   

Prosjektstøtte 848 928                      688 000                      688 000                      160 928                      597 371                      542 505                      

Inntekter Landsstevne 965 564                      -                                4 500 000                   965 564                      64 850                         157 053                      

Inntekter Høstarrangementet -                                -                                750 000                      -                                -                                621 357                      

Driftsinntekter 8 100 386               5 453 314               14 359 012            2 647 072               6 152 385               9 605 913               

             

Lønnskostnader 1 549 835-                   1 859 667-                   3 932 059-                   309 832                      1 755 303-                   3 893 646-                   

Reise-, diett- og møtekostnader 706 821-                      741 500-                      1 205 000-                   34 679                         108 468-                      983 400-                      

Kontor- og administrasjonskostnader 793 619-                      741 046-                      1 273 022-                   52 573-                         640 336-                      1 360 475-                   

Trykking og porto 150 681-                      285 333-                      694 000-                      134 652                      163 762-                      488 156-                      

Andre honorar 191 478-                      255 000-                      508 000-                      63 522                         189 956-                      363 645-                      

Tilbakeføring til lokal og fylkeslag 253 617-                      290 000-                      980 650-                      36 383                         249 207-                      1 315 019-                   

Markedsføring og profilering 108 958-                      143 300-                      181 300-                      34 342                         93 992-                         129 308-                      

Prosjektkostnader 685 695-                      987 077-                      1 363 989-                   301 382                      281 782-                      533 522-                      

Kostnader Landsstevne 1 018 211-                   -                                4 300 000-                   1 018 211-                   11 088-                         124 617-                      

Kostnader Høstarrangementet 4 250-                            -                                700 000-                      4 250-                            282                               595 503-                      

Driftskostnader 5 463 165-               5 302 923-               15 138 020-            160 242-                   3 493 612-               9 787 289-               

             

Driftsresultat 2 637 221               150 391                   779 008-                   2 486 830               2 658 773               181 376-                   

             

Renteinntekter 203                               10 000                         90 000                         9 797-                            10 502                         97 936                         

Rentekostnader -                                -                                -                                -                                -                                -                                

Resultat av finansposter 203                             10 000                      90 000                      9 797-                         10 502                      97 936                      

             

Årsresultat 2 637 424               160 391                   689 008-                   2 477 033               2 669 275               83 440-                      

           

Overføringer -                                -                                -                                -                                -                               83 440                         
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Under trykking og porto så har vi foreløpig produsert 1 av 3 Bygdeungdommen i år. Kostnadene 

her avhenger veldig av antall medlemmer. Vi kan forvente at dette justerer seg inn etter budsjettet 

etter hvert. 

3. kvartal blir ferdigstilt kort tid etter representantskapsmøtet. 

Sak 7  Generaldebatt  

Forslag til vedtak Sentralstyret tar generaldebatten til etterretning. 

 

Notater: 
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Sak 8  Strategisk medlemsverving Lagsutviklingsleder 

Forslag til vedtak Representantskapet tar saken til etterretning og lagsutviklingsleder tar med 
seg innspill til sin nemnd. 

Bakgrunn for saken 

Siden sist representantskapsmøte har det skjedd mye. Vi opplevde endelig et landsstevne 

igjen! Det var stas at vi endelig har klart medlemsvekst i organisasjonen. Under årsmøte 

hadde vi 5290 medlemmer. Dette kommer ikke av seg selv. Aktivitetene og engasjementet 

som lokallag og fylkeslag har hatt siden gjenåpningen av samfunnet kan ikke klages på.  

Det har blitt holdt alt i fra en real bygdefest til forskjellige kurs, tevlinger og andre 

aktiviteter. Medlemsveksten har bare fortsatt under og etter Landsstevne, og vi er nå over 

5700 medlemmer!  

Under årsmøte ble det ytret ønske om å satse litt nytt i Nord-Norge, og vi fikk flere å spille 

på i Agder. Burde de komme før eller i andre rekke av de lokallagene og fylkeslaga som vi 

alt har og som trenger mye oppfølging.  Hva mener representantskaper vi burde fokusere 

på?  

Sentralstyret har nå startet arbeidet med en medlemsundersøkelse i organisasjonen for å 

få mer informasjon vi kan bygge arbeidet med medlemsverving på. Mer informasjon om 

dette kommer i møtet. 

Vurdering av saken 

Styret er veldig fornøyd med at vi endelig har klart å få medlemsvekst i organisasjonen. 

Vi i sentralstyret har lyst til å gyve løs på oppfordringa om at vi kan få til noe i nord, men 

her trengs det å få lagt en liten plan på hvordan vi begynner. Det er et stort område med 

lange avstander. Hva tenker representantskapet om arbeidet med medlemsverving 

fremover? Hvor bør ressursene legges?  

Sak 9  Vaktrapport fra Landsstevne 2022 Vaktleder 

Vedlegg Vaktrapport (deles ut i møte) 

Forslag til vedtak Representantskapet tar vaktrapporten til orientering. 

Bakgrunn for saken 

Vaktleder legger fram vaktrapport fra våre sentrale arrangement i påfølgende 

representantskapsmøte. 

Sak 10  Ordensreglement for Landsstevne 2023 Vaktleder 

Forslag til vedtak Representantskapet vedtar det framlagte ordensreglementet, og gir 

vaktleder fullmakt til å gjøre endringer i fellesskap med leder i 
hovedkomiteen, styreleder og generalsekretær. 

Bakgrunn for saken 
Representantskapet vedtar ordensreglement for Landsstevne årlig. 

Saksopplysninger 
Vaktlederkollegiet ser at det kan være hensiktsmessig å endre på noen punkter i 

ordensreglementet fra årets ordensreglement. Dette gjelder punkt 3.5 og 3.6 om ild i leir og punkt 

8.2 om kjøretøy i leir. 
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Ordensreglement for Landsstevne i Norges Bygdeungdomslag 
1. Vilkår for deltakelse 

1.1. Personer som ønsker deltagelse, må bevise gyldig medlemskap i Norges 
Bygdeungdomslag (NBU) eller NB/NBK. Unntak fra dette er inviterte gjester av NBU 

sentralt. 
1.2. Deltakelse krever at man har fylt 16 år. Eller har følge av foresatte. 

1.3. Deltagere skal ha innsikt i dette ordensreglement, og forplikter seg ved underskrift eller 
elektronisk bekreftelse til å overholde disse. 

1.4. En skal ikke være synlig beruset ved kjøp av adgangstegn. 

1.5. Vaktleder har til enhver tid mulighet til å nekte enkeltpersoner inngang til leir, om 
vaktleder mener personen utgjør er fare for seg selv eller andre. Vaktleders avgjørelse 

kan ankes til en komité som består av leder i hovedkomiteen, styreleder og 
generalsekretær i NBU. Flertallet i organet avgjør anken. Resultatet er endelig. Den som 

anker møter personlig. 

2. Adgangstegn 
2.1. Adgangstegn skal alltid bæres på arm, og fremvises på vakters oppfordring. 
2.2. Adgangstegn er personlig, og kan ikke overdras av andre. 

2.3. Tap av adgangstegn må meldes til hovedkomiteens vaktansvarlig umiddelbart. 
2.4. Personer uten adgangstegn skal bortvises fra leirområdet. 

3. Leirområdet 
3.1. Arrangør avgjør avstand mellom boenheter etter føringer gitt av brannvesenet. 

3.2. Arrangør bestemmer på hvilken måte motorkjøretøy og boenheter skal fraktes inn og ut 

av leirområdet. 

3.3. Leirområdet skal alltid holdes ryddig. Dersom søppel blir etterlatt, etterfaktureres det 
for opprydning. 

3.4. Det er ikke tillatt med levende dyr på leirområdet, uten at det er godkjent av vaktleder. 

3.5. Bruk av åpen ild, herunder ved i griller eller vedovn i boenhet, er ikke tillatt. 

3.5. Fyring md ved i grill eller vedovn er ikke tillatt. 
3.6. All grilling skal skje på betryggende måte, med tanke på sikkerhet og brannfare. Dette 

betyr at grilling kun skal skje i fellesgriller. 
3.6. All bruk av grill og annen åpen ild skal kun skje ved anviste plasser. 

3.7. Arrangør, i samråd med vaktleder, gir instruks til plassering av boenheter, samt 
miljøtorg i fylkesleirene. Boenheter som ikke er plassert i henhold til instruks kan til 

enhver tid bli beordret flyttet eller revet. 
3.8. Landsstevnet, og dets deltagere, må innrette støynivå med hensyn til andre deltagere, 

tevlere og offentlig ro og orden. Spesielt skal det ikke være musikk i leirene mellom kl. 
02.00 og kl. 09.00, samt når det foregår premieutdeling og konserter i miljøtorget. 

3.9. Aggregat er ikke tillatt i leirområdet. 

3.10. Vaktleder kan til enhver tid nekte bruk av strømanlegg, gassanlegg og andre 
installasjoner i boenheter og ellers, dersom bruk medfører fare for sikkerheten, eller på 

annen måte volder ulempe. Dette gjelder også gjenstander med støtende symbolikk. 
3.11. Alle boenheter skal minimum ha et godkjent 2 kg pulverapparat og en fungerende 

røykvarsler. Telt trenger kun godkjent 2kg pulverapparat. Boenheter med gass må i 
tillegg ha godkjent og fungerende gassvarsler. Alle boenheter må godkjennes ved 

innsjekk. 

3.12. Det er ikke tillatt å medbringe gjenstander egnet til å volde skade på deltakere eller 
deltakeres sine eiendeler. 

4. Oppførsel 
4.1. Urinering er ikke tillatt annet enn på toalettene og andre anviste plasser. Ved urinering 

andre plasser ilegges en bot på kr 300,-. 
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4.2. Ved legemsfornærmelse vil man kunne bli utvist fra leirområde. 

4.3. Tyveri kvalifiserer til bortvisning fra leiren. 

4.4. Ved hærverk på andres eiendom vil man kunne bli utvist fra leirområdet. 
4.5. Unødvendig bruk av brannslukningsapparat medfører bot på kr. 1000,-. 

5. Rusmidler 

5.1. Alkohol skal ikke bæres synlig, eller nytes, i leirområdegater, stevnehall, miljøtorg, idretts- 
og tevlingsområder samt alle andre fellesområder i tilknytning til stevnet, såfremt 
arrangør ikke har skjenkebevilling for området. Personer som viser seg overstadig beruset 
på disse områdene vil bli bortvist fra fellesarealet. 

5.2. Oppdages brudd på punkt 5.1 vil uåpnede flasker med alkohol bli beslaglagt. Åpnede 

flasker vil bli uttømt. 
5.3. Bruk eller besittelse av ulovlige rusmidler er ikke tillatt. 

6. Generelt om brudd på ordensreglement 
6.1. Brudd på ordensreglementet vil bli rapportert til NBUs styre. Styrets vurdering kan 

resultere i organisasjonsmessige reaksjoner, jf. § 1.5 i NBUs vedtekter. 
6.2. Brudd på ordensreglement kan føre til bortvisning fra stevnet. Vaktleder har fullmakt til å 

forta slik bortvisning. Vaktleders avgjørelse kan ankes til en komité som består av leder i 

hovedkomiteen, styreleder og generalsekretær i NBU. Flertallet i organet avgjør anken. 

Resultatet er endelig. Den som anker møter personlig. 
6.3. Vaktleder har myndighet til å ilegge bøter. Tilstrekkelig grove overtredelser vil bli 

politianmeldt. 
6.4. Vaktlaget har myndighet til å beslaglegge gjenstander som blir brukt ved brudd på 

reglementet eller som på annen måte volder ulempe for andre. Gjenstanden kan beholdes 

av vaktleder til stevnes slutt. 
6.5. Betaling av ilagt bot, skal skje umiddelbart. 

6.6. Vaktleder har overordnet myndighet til å håndheve dette reglementet. 

7. Strøm 

7.1. Strømforsyning i leir skal kun brukes til fylkeslagenes miljøtorg og arrangørs 
salgsvogn(er). 

8. Motorkjøretøy i leiren 
8.1. Parkering av motorkjøretøy som vaktleder ikke har godkjent som boenhet er ikke tillatt. 

Parkering skal foregå på anvist parkeringsplass. 

8.2. Bare motorkjøretøy registrert som buss (klasse D) eller bobil som er registrert, som blir 

forsvarlig sikret, og som er beregnet på overnatting, skal i utgangspunktet kunne parkeres 
i leiren. Ansvarlig for hvert enkelt motorkjøretøy må skrive under på at han/hun er 
ansvarlig for sikkerheten rundt kjøretøyet, noe som blant annet innebærer at motoren 

ikke skal kunne startes. I motsatt fall vil ikke kjøretøy kunne parkeres inne på leirområdet. 
Et hvert brudd på vaktleders instrukser angående motorkjøretøy vil kunne føre til 
bortvisning av kjøretøy og den ansvarlige. 

9. Nærmere tolkninger 

9.1. Ved tvil om tolkning av ordensreglementet har vaktleders tolkning avgjørende vekt. 

Tolkningene eller avgjørelsen kan ankes til en komite bestående av følgende tre 
medlemmer, leder i hovedkomiteen, styreleder og generalsekretær I NBU. Flertallet i 

organet avgjør anken. 
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Sak 11  Resolusjon og uttaler  

 

Sak 11.1 Uttale: Rask helsehjelp – også viktig i distriktet Sentralstyret 

Forslag til vedtak Representantskapet vedtar uttalen. 

 

Rask helsehjelp - også viktig i distriktet 1 

Norge er et langstrakt land med ulendt terreng og med mange og lange fjordarmer. På tross av 2 

dette bor det enda folk over hele landet. Det skal det gjøre i fremtiden og! Da må vi ha tilgang til 3 

gode helsetjenester, og nødetater må ha tilstrekkelig dekning i distriktene. 4 

Det kommer frem i Hurdalsplattformen at regjeringen ønsker å sikre desentralisert helsetjeneste 5 

over hele landet, og en desentralisert sykehusstruktur som sikrer beredskap og gir alle innbyggere 6 

forsvarlig og trygg behandling på sykehus, samt styrke den lokale akuttberedskapen. Dette 7 

applauderer Norges Bygdeungdomslag, og vi ønsker å se disse tiltakene og planene gjennomført.  8 

De siste årene har nødetatene i stor grad blitt sentralisert i og rundt mer tettbebygde strøk. Dette 9 

har resultert i en redusert bemanning som gir oss, ungdom på bygda, en mindre trygg hverdag. 10 

Med dagens dekning hos nødetatene er en avhengig av et veinett som er langt bedre enn det vi har 11 

i dag. Vi kan ikke tillate at nødetatene ikke når frem i tide på grunn av dårlig vei. 12 

Mangel på helsetjenester og nødetater i distriktene er et livstruende problem.  13 

Ved behov for øyeblikkelig helsehjelp, er det ofte sekundene som teller, og det er her responstiden 14 

på nødetatene kommer inn. Med sentraliserte nødetater og nedleggelser av sykehusavdelinger blir 15 

det desto større avstander til folket som ikke har bosatt seg i urbane strøk. Hvorfor skal de ikke få 16 

samme tilbud til akuttberedskap som de som har bosatt seg sentralt? 17 

Norges Bygdeungdomslag ønsker en styrket bemanning ute i distriktene, for å sikre tryggheten til 18 

alle. Situasjonen i dag, med et for dårlig helsetilbud, og for dårlige veier fører til farlige situasjoner. 19 

Norges Bygdeungdomslag ser frem til at Regjeringen tar tak i problematikken, og kommer ikke til å 20 

hvile før ungdom på bygda får rask nok helsehjelp!21 

 

Sak 12  Orienteringssaker  

 A. Fylkesrunde 
B. Orientering fra sekretariatet 
C. Aksjonsuka 

D. Aldersgrense på arrangementer 
E. Inkluderingsprosjekt 
F. Malawi 
G. Beredskapsplan 

H. Utenlandstur for de over 23 

I. NBU for alle 

Fylkesledere 
Generalsekretær 
Bygdepolitisk nestleder 

Styreleder 
Kulturleder 
Kulturleder 
Generalsekretær 

Kulturleder 

Styreleder 

Forslag til vedtak Representantskapet tar sakene til orientering 

 


