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Forord
Velkommen til Landsmøtet 2021!
Jardar Dahlstrøm – Leder for Dysleksi Ungdom
Det har vært nå ei god stund sidan sist, men no vil eg gledeleg ønskje dykk velkommen til
denne samlinga. Denne helga er ei tid for å treffast igjen, dele erfaring og samen ta å
stakke ut dei neste åra sin kurs for Dysleksi Ungdom.

Og eg vil sei, det er kjekt å sjå fysiske fjes igjen, både gamle og nye. De skal vite at Dysleksi
Ungdom skal vere eit trygt og inkluderande fellesskap, det betyr at det krevjast litt ifrå deg
og meg. Vis omtanke til kvarandre, og spesielt nå, endå følg dei sette smittevernreglane.

Dette landsmøte er eit spesielt møte, ikkje berre fordi i den tida vi er i, men også fordi dette
møte er det tiande landsmøte og landstreffet Dysleksi Ungdom har haldt. Så det er ein helg
å feire, ikkje berre fordi ein møtast igjen, men også fordi vi har kommen så langt.

Dermed vil eg gi dykk ein stor takk, for vit dykk her, utan det engasjementet dykk gir, så
hadde vi ikkje stått her i dag. Så tusen hjarteleg takk.

Mitt mål er at dette landsmøtet skal symbolisere slutten på denne spesielle perioden, og
starten på ei betre ei. Det skal være ei kjekk helg.

Og med det så håper eg dykk føler dykk vedkomne og klare for å gripe fatt i arbeide
som liggjar framfor oss.

Med vennleg helsing Jardar.
Velkomne skal dykk være.
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Praktisk info
Thon Hotel Vettre ligger i Asker rett utenfor Oslo.
Du kommer dit med tog fra Gardermoen eller Oslo S.
Etter toget, må ta buss videre til hotellet. Den går fra Asker Stasjon.
Buss 285 Rustadgrenda - til Vettre
Buss 260 Bråset – til Vettre
Adresse: Konglungveien 201, 1392 Vettre
Telefonnummer: 67 55 66 00.
Dersom du har behov for hjelp til å komme frem vil vi gjerne at du sier ifra til oss. Da kan vi
organisere hjelp slik at alle kommer seg trygt frem, uansett om du er reisevant eller ikke!
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Program
Fredag 27. august
16:00 – 19:00
19:00 – 21:00
20:30 – 22:00
Lørdag 28. august
08:00 – 09:00
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 11:15
11:15 – 11:30
11:30 – 12:30
12:00 – 12:45
12:50 – 14:15
14:15 – 14:30
14:30 – 15:30
15:30 – 15:50
15:50 – 16:40
16:45 – 18:00
18:00 – 19:30
19:30 – 21:00
21:00 – 22:30
Søndag 29. august
08:00 – 09:00
09:00 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 12:00
12:00 – 12:45
12:45 – 13:40
OBS!

Ankomst og registrering
Felles middag (kan være vi bli ferdig tidligere)
Velkommen til ungdommens landsmøte med bli-kjent-aktiviteter!
Frokost
Hvordan fungerer et landsmøte?
Konstituering
Pause
Årsmelding og økonomi
Pause
Vedtektsendringer og debattsaker
Lunsj
Vedtektsendringer og debattsaker
Pause
Handlingsplan ( OBS! Husk fristen for å melde seg på valget, kl 15)
Pause – med mat
Handlingsplan
Fritid
Fritid og Hygge og sosiale aktiviteter!
Landsmøtemiddag
Felles aktiviteter
Frokost
Valg
Pause med utsjekk
Valg
Lunsj
Takketaler og avslutting NB! kan være vi blir ferdig tidligere)
Har du blitt valgt inn til et verv. Må du bli igjen litt. Vi må ta bilder!
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Hvordan fungerer et landsmøte?
Noen er kanskje på landsmøte for første gang og lurer på hva det
innebærer. Kort fortalt så er det landsmøtet som bestemmer hva
Dysleksi Ungdom skal gjøre og hvordan. Alle dere som er
delegater på ungdommens landsmøte er derfor Dysleksi Ungdom
sin sjef!
Et landsmøte er ganske formelt. Det er regler for hvordan saker
skal bestemmes, hvem som får være med på å bestemme, og
hvordan det skal bestemmes. Alt dette skal vi gå gjennom
sammen så alle kan være trygge på å delta.
Det første som skjer er konstituering. Det er en formell åpning av
landsmøtet der man bestemmer hvem som skal lede møtet, hvem
som skal skrive referat, og hvem som skal godkjenne protokollen.
I tillegg skal vi i fellesskap bli enige om de møtereglene som er
foreslått.
Deretter skal sentralstyret legge frem sin årsmelding og økonomi.
På den måten kan landsmøtet se om styret har gjort de tingene man ble enige om ved
forrige landsmøte. Begge disse tingene er å se bakover i tid – hva som er gjort FØR. Når
dette er unnagjort, begynner vi å se FREMOVER.
Landsmøtet bestemmer hva Dysleksi Ungdom skal jobbe med i tre forskjellige saksformer.
Det er vedtektsendringer, debattsaker og handlingsplanen. Her er forskjellen:
Vedtektsendringer: Dysleksi Ungdoms lover og regler. Sier noe om HVORDAN
organisasjonen skal være, og ikke så mye om HVA man skal jobbe med.
Debattsaker:
HVA skal Dysleksi Ungdom jobbe med? Det kan være politiske saker,
forslag til kurs og aktiviteter, eller andre innspill.
Handlingsplan:
Sentralstyrets forslag til HVA Dysleksi Ungdom skal jobbe med. Denne
behandles etter debattsaker, slik at Landsmøtet kan levere en samlet
«ønskeliste» til hva sentralstyret skal jobbe med.
Både vedtektsendringer, debattsaker og handlingsplan legges frem som saker. En sak har en
forslagsstiller, en innstilling, ofte en redegjørelse, og et vedtak. Det betyr:
Forslagsstiller:
Innstilling:
Redegjørelse:
Vedtak:

Den som har skrevet saken.
Den som har skrevet saken sitt forslag.
Den som har skrevet saken sin begrunnelse for sitt forslag.
Det som faktisk blir bestemt.

Du kan lese mer om hvordan man stemmer og andre regler i møtereglene.
Det siste som skjer på Landsmøtet er valget. Da skal nytt sentralstyre velges. Dette er nøye
regulert av møtereglene.
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EKSEMPEL PÅ SAK
Sak 1: Sommerleir andre steder enn på Østlandet
Forslagsstiller: Navn og lokallag
Innstilling: Sentralstyret bør vurdere å legge sommerleir til andre steder enn Østlandet.
Redegjørelse: Dysleksi Ungdom sin sommerleir pleier alltid å være på Østlandet. Jeg
mener at sentralstyret bør vurdere å arrangere sommerleir andre steder i landet.
Vedtak:

Hvordan saken behandles:
I dette eksempelet har en person et ønske om at sommerleir bør arrangeres andre steder
enn på Østlandet. Landsmøtet skal derfor ta stilling til dette.
De som mener noe om dette kan be om ordet, og si hva de mener. I alle saker finnes det
fordeler og ulemper. Du kan enten:
A: Diskutere for eller imot.
B: Foreslå en alternativ innstilling.
Når alle som ønsker å si noe om saken, har gjort det. Går saken til avstemming.
Hvis det ikke finnes en alternativ innstilling, stemmer man bare over det ene forslaget som
finnes. Hvis det er flere som stemmer for enn imot, blir saken vedtatt.
Hvis det finnes en alternativ innstilling, stemmer man over disse mot hverandre. Den
innstillingen som får flest stemmer, blir vedtatt. Hvis det er mer enn to innstillinger, er det
i tillegg vanlig å stemme over den innstillingen som fikk flest stemmer.
Lurt å huske på:
Når man diskuterer en sak på et landsmøte så har man ofte ikke all informasjon. Det kan
være sånn at det man syntes var en god idé på et landsmøte, er vanskelig å gjennomføre i
praksis. Hvilke ord man velger er derfor ganske viktig. Det er STOR forskjell på MÅ/SKAL og
BØR.
Hvis man sier at Dysleksi Ungdom SKAL, så har man ikke et valg. Hvis det ikke er mulig å
gjennomføre, for eksempel fordi man ikke har penger, så blir det nye sentralstyret nødt til
å bryte et vedtak.
Hvis man sier at Dysleksi Ungdom BØR, så får det nye sentralstyret muligheten til å
vurdere saken grundig. De må likevel tenke på hva landsmøtet har bedt dem om.
Derfor er det også viktig å huske på HVEM man velger inn i nytt sentralstyret. Har du tillit
til at de vil gjøre sitt beste for å gjennomføre de sakene som Landsmøtet har vært opptatt
av?
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Konstituering
Godkjenning av innkalling
Innstilling:
Innkallingen er godkjent.
Vedtak:
Som innstilt.
Valg av møteleder
Innstilling:
møteleder.
Vedtak:

Marianne Kufass Sæterhaug og Fredrik Holm velges som 1. og 2.
Som innstilt.

Valg av referent
Innstilling:
Vedtak:

Synnøve Wilhelmsen
Som innstilt.

Valg av tellekorps
Innstilling:
Vedtak:

Anne Cathrine Høvik og …… velges som tellekorps.
Som innstilt.

Valg av protokollkomité
Innstilling:
protokollkomité. Velges på landsmøte
Vedtak:
Som innstilt.
Godkjenning av saksliste
Innstilling:
Sakslisten er godkjent.
Vedtak:
Som innstilt.
Godkjenning av møteregler
Innstilling:
Møtereglene er godkjent.
Redegjørelse:
Se vedlagte møteregler på neste side.
Vedtak:
Som innstilt.
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Dysleksi Ungdoms møteregler for landsmøte
1. Formalia
Disse møtereglene gjelder for hele Landsmøtet, også utenfor møtesalen.
Møtereglene vedtas med simpelt flertall.
Møtereglene kan endres med 2/3-flertall.
Ved å stemme igjennom møtereglene, forplikter alle deltagere, både delegater og
observatører, til å følge disse reglene.
2. Regler for god oppførsel
• Alle deltagere skal gjøre sitt for å inkludere alle som er med på Landsmøtet.
• Ingen skal bli holdt utenfor eller gå alene.
• Deltagere skal vise respekt for hverandre og unngå unødvendig bråk eller støy. Dette
gjelder også opphold på rommene etter endt møte.
• Det skal være stille fra kl. 23.30.
• Landsmøtet skal være rusfritt:
o Det er ikke tillatt å nyte rusmidler, alkoholholdige drikkevarer og lignende under
oppholdet.
o Berusede personer vises bort fra Landsmøtet.
o Tydelig snusing og røyking foregår på diskret, og et avgrenset område utenfor
møtesalen og hotellområdet.
o Personer som er tydelig beruset, som forstyrrer Landsmøtet eller ved gjentatte
anledninger oppfører seg ufint overfor andre deltakere er ikke velkommen på
Landsmøtet.
• Deltagere som begår brudd på regler eller oppfører seg grovt upassende ovenfor andre
på Landsmøtet kan bli hjemsendt for egen regning.
• Alle deltagerne bor på jenterom og gutterom. Disse rommene skal ikke brukes som
oppholdsrom.
• Alle oppfordres til å oppholde seg i felles arealer og inkludere andre.
3. Styret og hjelperne
Sentralstyret i Dysleksi Ungdom og de voksne hjelperne som deltar på møtet har ansvaret
for å organisere Landsmøtet. Deltagerne må respektere og følge beskjeder som kommer fra
dem. Alle ureglementerte hendelser, som avvik i oppførsel, om noen forlater området osv.,
skal gis beskjed om til styret eller hjelpere.
Informasjon som deles med lederne er taushetsbelagt, og man kan være trygge på at den
ikke går videre om man ikke ønsker det.
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4. Saksbehandling og taletid
Saksliste for landsmøtet har blitt sendt ut i forkant av møtet, og deles ut i senest oppdaterte
versjon ved ankomst til Landsmøtet.
Saker som skal meldes til «eventuelt» må meldes i løpet av Landsmøtets konstituerende
fase. Siste frist er lørdag morgen kl. 11.00.
• Saker behandles med innledning, debatt og votering.
• Debattene gjennomføres med to replikker per innlegg.
• Taletid på innlegg er max 3 minutter.
• Taletid på replikk og svarreplikk er 2 minutter.
Ordstyrer kan foreslå å redusere og utvide taletiden. Ordstyrer kan foreslå å sette strek for
debatten underveis. Etter strek er satt kan det ikke tegnes inn nye innlegg. Strek kan åpnes
med 2/3 –flertall.

5. Delegater, referent og ordstyrer
• Alle delegater er fullverdige deltagere med stemmerett på landsmøtet.
• Observatører har tale-og-forslagsrett, men ikke stemmerett.
• Hjelpere, foredragsholdere og øvrige medlemmer har observatørstatus.
• Landsmøtet skal velge ordstyrer og referent, og det er ingen krav til medlemskap eller
lignende fra disse.
• ordstyrer og referent har ikke stemmerett mens de sitter i rollen.
• Dersom ordstyrer eller referent opprinnelig har stemmerett, må de fratre rollen sin før
de kan delta i en avstemning.
• Personangrep, usaklige kommentarer, hersketeknikker og uønsket aktivitet skal påtales
av Ordstyrer.
• Ved gjentatte eller grove tilfeller skal taleren miste ordet.
• Protokollen skal inneholde hvilke saker som blir behandlet, alle forslag og alle voteringer.
Der det blir tatt opptelling skal stemmetallene føres i protokollen. Dette gjelder ikke for
valg – se eget punkt om valg.
• Ved starten av møtet skal det oppnevnes to protokoll-underskrivere som godkjenner
protokollen etter Landsmøtet.
• Det skal oppnevnes et tellekorps som tar ansvaret for å hjelpe ordstyrer med å holde
tellingen på voteringer, spesielt skriftlige.
• Protokollen fra landsmøtet skal være tilgjengelig for alle medlemmer av Dysleksi
Ungdom.
6.Innlegg og voteringer
Retten til replikk kan innskrenkes etter forslag fra ordstyrer, dersom dagsorden krever det.
Ordstyrer skal prioritere første gangs talende, og kan endre rekkefølgen på talelisten for å
skape en bedre representasjonsbalanse. Under avstemninger holdes dørene lukket. Ingen
kan forlate eller komme inn i salen før stemmegivningen er avsluttet. Avstemminger foregår
ved hånds/skiltopprekning. Avstemminger kan avholdes skriftlig dersom det innstilles på
dette i forkant eller ved vedtak fra landsmøtet.
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7. Valg
Vi er glad for at mange kandidater ønsker å stille til valg! Det er flere plasser tilgjengelig til
valg, og vi håper på en spennende prosess. For å gjøre det lettere å forberede seg til valget,
vil møtereglene kreve en frist for å melde seg som kandidat til valg. Den som nomineres som
kandidat, må oppgi hvilke(n) plass(er) de stiller til, og mot hvem av de innstilte kandidatene.
Det gjelder ikke kandidater som er innstilt av valgkomité.
Fristen er satt til lørdag klokken 15.00. ( siste vedtekten) stemme over endring Kandidatur
skal meldes skriftlig eller muntlig til ordstyrerbordet. Fristen for å melde seg til valg gjelder
ikke for kandidater til valgkomitéen.
Følgende rutine gjelder for valg:
•
•
•
•
•

•
•
•

Valgkomitéen presenterer sin innstilling. Her redegjør de for hvorfor den innstilte
kandidaten bør velges. Valgkomitéens tale erstatter forslagsstillers tale for
benkekandidater.
Alle posisjonene som står på valg, velges fra topp (leder) til bunn (varaer).
Dersom det ikke finnes motkandidater til en innstilt kandidat, vil den innstilte
kandidaten velges ved akklamasjon.
Fristen for å melde seg som kandidat (benkeforslag) er kl. 11.00 på lørdag 31. august.
Kandidater kan kun melde seg til ordstyrer eller voksne ledere.
En kandidat som stiller mot innstillingen, må stille mot en allerede innstilt kandidat.
Det er mulig å stille mot flere kandidater. Et slikt benkeforslag skal presenteres i en
kort støttetale av en forslagsstiller. Det er mulig å være forslagsstiller for sitt eget
kandidatur.
Alle kandidater har muligheten til å holde en tale for å beskrive seg selv og sitt
kandidatur. Taletiden her er max 3 minutter. Det er mulig å få noen andre til å tale
for seg, om man ikke vil holde talen selv.
Kandidater som ikke er fysisk til stede kan for eksempel sende inn en video med sin
tale.
Samme regler følges for valg til andre organer. Kandidater som ikke velges til styret
har mulighet til å innstilles til valg i valgkomitéen.

Reglene for stemming ved valg blir slik:
1. Det deles ut stemmesedler til alle delegater som fylles ut og samles inn.
2. Tellekorpset som teller stemmene skal ikke ha stemmerett selv, eller være
kandidater i valget.
3. En kandidat blir valgt om han eller hun har fått mer enn halvparten av de avgitte
stemmene.
4. Hvis det finnes flere enn to kandidater, og man ikke får en som får mer enn
halvparten av stemmene, tas kandidaten med færrest stemmer ut fra valget og man
stemmer på nytt fra steg 1.
5. Dersom det er flere enn 3 kandidater til et verv, tas alle kandidater unntatt de to med
flest stemmer ut av valget og man stemmer på nytt fra steg 1.
6. Dersom det er stemmelikhet på to sider, avholdes det nytt valg. Er det fremdeles
stemmelikhet etter dette, avgjøres valget ved loddtrekning.
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7. Stemmetall ved personvalg kunngjøres ikke i plenum og føres ikke i protokollen, men
kan opplyses til ordstyrer og kandidater av praktiske hensyn.

Årsmelding 2019 - 2020
Saksordstyrer:
Innstilling:
Redegjørelse:
Vedtak:

Sentralstyre
Årsmeldingen godkjennes.
Les hele årsmeldingen under.
Som innstilt.

Sentralstyret
Dysleksi Ungdom avholdt Landsmøte i september 2019. Disse ble valgt til det nye styret:
• Jardar Dahlstrøm (leder)
• Daniel Lie (politisk nestleder)
• Solveig Jordanger Kirkeeide (organisatorisk nestleder)
•
•
•
•

Styremedlemmer:
Daniel Lie
Gry Helland
Birthe A. Johannessen
Martine Siggerud

•
•
•
•

Varamedlemmer:
Knud Loise
Pernille Hegbom
Jennie Gjeldsbakk
Markus Wilhelmsen

Disse gikk ut av styret:
• Richard Mikalsen
• Sofie Finnerud
• Frida Bonsak Løvbrøtte
• Jonas Berg
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Dysleksi Ungdom Årsmelding 2019
Dysleksi Ungdom avholdt Landsmøte i august 2019. Disse ble valgt til det nye styret:
Jardar Dahlstrøm (leder)
Daniel Lie(politisk nestleder)
Solveig Jordanger Kirkeeide (organisatorisk nestleder)

Styremedlemmer:
Jonas Berg
Gry Helland
Birthe A. Johannessen

Varamedlemmer:
Martine Siggerud
Pernille Hegbom
Markus Wilhelmsen
Jennie Gjerdsbakk
Knud Louis Hagen

Dysleksi Ungdom har jobbet med ulike saker som du kan lese mer om andre steder i denne
årsmeldingen:
• Avholdt sommerleir for ungdom, i Risøy folkehøgskole. Dette var en av de største
leirende vi har hatt, 69 deltagere!
• avholdt samling for unge tillitsvalgte, mars 2019
Dysleksi Norges Landsmøte og Prøveperiode
Dysleksi Ungdom har vedtatt å forlenge antall år en ungdom representant kan sitte i en
periode og gjennomføringen av handlingsplanen. Det skjedde i 2018.
Fra 2019, startet vi med å ha landsmøte. annethvert år. Derfor er dette første
styringsperiode vi går inn i dette formelt.
Dermed blir neste landsmøte, 2021. Denne endring ble gjort, fordi det var et ønske om at
Styre skulle få mer tid til å gjennomføre handlingsplan. Og saker som ble vedtatt på
Landsmøte. Ny handlingsplan ble vedtatt!

Ny Logo
Det ble ikke vedtatt endring av logoen. Saken avsluttet ved Landsmøte 2019
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Representasjon
Dysleksi Ungdom har vært aktive og representert organisasjonens medlemmer i mange ulike
sammenhenger. NRKs brukerråd, Statped, etc. Vi var på generalforsamling for Unge
Funksjonshemmede i november, og satt i arbeidsutvalget!
Vi hadde også et samarbeid Unge Funksjonshemmede og andre organisasjoner til å delta på
debatt i Arendalsuka. Dette skapte stor interesse, som gjorde at vi ble kontakte av ulike
politikkere.
Vår nestleder, Daniel Lie. Har vært på Stortinget for å følge opp en viktig sak om
spesialundervisning i grunnskole og videregående skole.

Sommerleir 2019
Sommerleiren var en av de største leirene Dysleksi Ungdom har gjennomført. Den ble holdt
på Risøy folkehøgskole på Sørlandet.
Vi hadde leid inn en profesjonell aktør som hjalp oss med aktivitetene på dagtid. Vi hadde
mange aktiviteter å velge mellom, alt fra å klatrekurs til dykking. Vi hadde også en større
fellestur rundt skjærgården med kanoer. Totalt var vi 69 stk, cirka 70 med våre
voksenhjelpere.
Dysleksi Ungdom fikk mange gode tilbakemeldinger fra både deltare, foreldre om et bra
opplegg. Det har kommet tilbakemeldinger, om at bør vurderes flere landbaserte aktiviteter.

Arendalsuka 2019
Sofie Finnerud var vår utsendte til den politiske uken som årlig blir anhold i Arendal. Her
hadde vi egen stand og vi var aktivt med i ulike debatter. Vi hjalp også Unge
Funksjonshemmede. Vi ble godt synlig og fikk flere henvendelser etter vårt oppmøte fra
både lokalpolitikere med også nasjonalt.
Høringsarbeid og presseoppslag
Dysleksi Ungdom har samarbeidet med Dysleksi Norge om høringssvar i en rekke saker. Det
gjelder blant annet ny universitet- og høgskolelov. Dysleksi Ungdom sine representanter har
også frontet viktige saker for organisasjonen i ulike sammenhenger.
Ungdomsrepresentant Daniel Lie og generalsekretær Caroline Solem uttalte seg på
Dagsrevyen i forbindelse med regjeringens lansering av Stortingsmeldingen «Tett på» om
tidlig innsats, der et av formålene er å sørge for at elever med spesialundervisning får
kvalifisert hjelp
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Påddkast!
Vi har også ferdigstilt påddkastprosjektet som vi startet i 2018.
Arbeidet med innspillingen av sesong 2 av podkasten startet høsten 2018, med premiere på
første episode i starten av 2019. Programlederne var Gina Jevne Bakken og Dan Wollstad.
Framtidige mål
Landsmøtet hadde et ønske om å gjennomføre en utredning for utvikling av en app for våre
medlemmer. Det var også enighet om at eldre medlemmende som vi har fra alder 18 til 26
år, skulle man sette mer søkelys mot. Dette er tatt med i den nye handlingsplanen, og våre
representanter for perioden 2019 til 2021, gleder seg til å jobbe med dette!

Dysleksi Ungdom årsmelding 2020
I denne årsmelding vi vil gjennomgå det som har skjedd i året 2020. Dette er året hadde
sentralstyre mange planer for å kunne å holde stand, treffe medlemmer, samt å hjelpe til
med aktiviteter i landet. Dessverre kom det en pandemi som har forårsaket at man måtte
snu om mye på planene som ble lagt.
Derfor har Sentralstyre valgt å jobbe mer intern. Både styrke systemene man bruker i
arbeidet, legge til gode rutiner for å drive med forskjellige digitale plattformer som snap,
instagram etc.
Vi har vært til stede under flere viktige møter digitalt, holdt av Unge Funksjonshemmende og
FFO. Det har også vært valg av et nytt styre til Unge Funksjonshemmede.
Her vi har vi fått inn tidligere leder for Dysleksi Ungdom – Marianne Kufaas Sæterhaug.
Vi har også uttalt oss sammen med Dysleksi Norge ved høring om høyere utdanning, Hvor vi
har spilt inn hvor viktig det er høyskolen og universitet legger til rette for alle studenter.

Covid-19 - korona
Sentralstyre hadde store planer for å gjennomføre flere ulike aktiviteter for våre
medlemmer. Men dessverre ble alle sammen rammet av en pandemi. Det har vært vanskelig
å kunne gjennomføre aktiviteter fordi vi må forholde oss til det nasjonale regelverket som
gjelder. Samt alle anbefalingene fra ulike steder i Norge.

Digitalisering
Sentralstyre har jobbet internt med å styrke dysleksi ungdom. Vi har laget en egen del i
Dysleksi Norge akademiet, aka DNA, Hvor lokallagene våre får en oversikt over det vi jobber
med og hva vi kan hjelpe til med. Vi har også hatt fokus på hvordan vi sikrer en god plattform
for styremedlemmene. Det gjør det lettere for sentralstyre å holde seg oppdatert. Samtidig
vil det gjøre det lettere for nye medlemmer å komme seg inn i rollen som et styremedlem.
Vi har også jobbet med å tenke framtidig på hvilke plattformer for som er nyttig for våre
medlemmer, hvor vi treffer målgruppen vår.
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Sommerleir – avlyst
Sommerleiren ble avlyst til i år grunnet Covid-19. Det synes vi var veldig kjedelig, ettersom vi
hadde et mål. Om at sommerleir 2020 skulle bli større enn den vi hadde i 2019.
Dysleksi Ungdom har fått godkjent utsettelse på midlene man har søkt om, for å
gjennomføre leiren via Bufdir. Se regnskap. Dermed er vi allerede klare for å kunne starte
med å planlegge for 2021

Ungdomsrepresentant-møte
Sentralstyre inviterte ungdomsreprentanter fra landet rundt for å oppdatere hver enkelt,
men også snakke om hva slags saker som er viktige. Det ble brukt Zoom til å gjennomføre
møte. Mange av våre representanter var fornøyd med denne aktiviteten.
Vi ser at dette er nyttig tilbud, da det gjør det lettere for de som sitter i lokallagsstyre som
ungdomrepresentanter.

Høringsarbeid og presseoppslag
Dysleksi Ungdom har samarbeidet med Dysleksi Norge om høringssvar i en rekke saker. Det
Dysleksi Ungdom sine representanter har også frontet viktige saker for organisasjonen i ulike
sammenhenger.

Yogakurs
Dette var en av aktivtiene vi kunne holde under pandemien. Her møttes 10 til 15
ungdommer for å gjennomføre et yogakurs, etterpå var det en samtale angående mestring i
hverdagen. Det ble hold i det 4 største byene i landet.
Det ble godt mottatt og mange satt pris på dette tilbudet.

Sentralstyre
Jardar Dahlstrøm (leder)
Daniel Lie(politisk nestleder)
Solveig Jordanger Kirkeeide (organisatorisk nestleder)

Styremedlemmer:
Martine I. Siggerud.
Jonas Berg - meld seg ut oktober 2020.
Gry Helland
Birthe A. Johannessen
Det skjedde en endring i høst 2020. Da melde Jonas Berg seg ut av styreverv sitt. Dermed har
Martine I. Siggerud som var første vara, tatt over vervet.
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Det har vært utfordringer med å holde fysiske møte. Men styret klarte å møtes i august i
Oslo. Resten av møtevirksomheten har skjedd over zoom eller teams. Som er en digital
løsning.

Tidligere landsmøter
Ungdommens landsmøte 2018
I 2018 vedtok Dysleksi Ungdom sine helt egne vedtekter, i tillegg til å velge nytt styre og
diskutere organisasjon og politikk. De har vedtatt en ny handlingsplan og behandlet
innkomne saker. I tillegg vedtok man å ha Landsmøte. Annethvert år. Det ble vedtatt etter
en prøveperioden, med å ha landsmøte annet hvert år. Dette for å gi mer tid til sentralstyre
for å jobbe med handlingsplanen.

Ungdommens landsmøte 2019
I 2019 vedtok Dysleksi Ungdom å endre på om man ønsker en vedtektsendring. Må det
sendes inn i før landsmøte holdes. - Se frist i våre vedtekter.

Økonomi
Saksordstyrer:
Innstilling:
Redegjørelse:

Sentralstyre.
Tatt til orientering.
Vedtatt som innstilt.

Dysleksi Ungdom disponerer et eget budsjett som fastsettes av
landsstyret i Dysleksi Norge. Administrasjonskostnader som lønn,
kontorkostnader, regnskap og revisjon. Dekkes av Dysleksi Norge.

Dysleksi Ungdom bruker først og fremst sine penger på landsmøte, sommerleir, styremøter
og profilering. I tillegg prøver vi å finansiere en del aktivitet gjennom prosjekter. Dysleksi
Ungdom har de siste årene lykkes å finansiere mer av aktiviteten sin gjennom prosjekter. Det
gjør det mulig å utvide aktiviteten og få gjennomført mer. Organisasjonen har, som mange
andre frivillige organisasjoner, ganske stramme budsjetter. Derfor er det viktig å velge ut hva
det er viktigst å bruke penger på for å gi medlemmene et best mulig tilbud!
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2017
La nds møte

2019

2020

Budsjett 2021

Egena ndel

kr 89 470,00

Kr 59 650,00 kr 52 000,00

0 kr

68 000,00

Kos tna der

kr 158 175,00

Kr 110 512,00 kr 101 799,00

0 kr

80 000,00

-kr 68 705,00

-kr 50 862,00 -kr 49 799,00

0

Resultat
Sommerl ei r

2018

Ti l s kudd

kr 200 000,00 kr 250 000,00

210 000,00

kr

210 000,00

Egena ndel

kr 107 500,00

kr 84 688,00

kr 108 919,84

kr 0,00 kr

68 000,00

Kos tna der

Kr 177 378,00

kr 266 177,00

kr 358 919,84

kr 0,00 kr

270 000,00

-kr 69 878,00

kr 18 511,00

kr 0,00

Styremøter
Profi l eri ngs m
a teri el l
Styrehonora r

-kr 96 255,00

-kr 80 403,00

-kr 74 941,30

-kr 39 157,00

-kr 599,00

-kr 8 801,00

-kr 21 670,00

-kr 9 347,00

Di vers e
Ungrep
s a ml i ng EA
Andre
i nntekter
Driftsresultat

-kr 59 347,00

-kr 50 271,00

kr 15 000,00

kr 26 600,00

kr 20 000,00

kr 10 620,00

Kr -

Resultat

kr 0,00

Annet

Prosjekter
Nordi s k
ungdom
Vi nterl ei r

-kr 49 750,00 kr
-kr 55 589,24

30 000,00

kr

40 000,00

-kr 12 250,00

-kr 6 350,00 kr

15 000,00

-kr 54 861,60

-kr 37 083,05 kr

35 000,00

-kr 329 392,00 -kr 146 371,00 -kr 150 853,90

kr 0,00
kr

15 000,00

kr

175 000,00

-kr 148 772,29

Kr kr 100 000,00

Kr -

På ddka s t
Vi deopros jek
t "Dette er
meg"
Ruds kogen

kr 130 000,00

Kr -

Sum

kr 230 000,00

kr 37 000,00

Kr kr

kr 37 000,00

121 000,00

Kr -

Her er en oversikt over hvordan Dysleksi Ungdom har disponert sine budsjetter de siste
årene.

Vedtak: Vedtatt som innstilt.
___________________________________________________________________
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Vedtektsendringer
Det har kommet inn seksten forslag til vedtektsendringer.
NB! Endringer i selve vedtakene må sendes inn før landsmøte inntreffer – Det ble vedtatt
ved forrige landsmøte 2019
Se sak som ble vedtatt!

Forslag

1

Forslagsstiller:

Sentralstyre

Innstilling:

Sentralstyret til Dysleksi Ungdom, foreslår å øke aldersgensen. § 1.1
§ 1.1 Dysleksi Ungdom er en selvstendig sideorganisasjon til Dysleksi
Norge. Medlem mellom 13 og 26 i Dysleksi Norge regnes som
medlemmer i Dysleksi Ungdom. Dysleksi Ungdom har egne
retningslinjer, vedtekter og styreorganer. Det kan også
opprettes lokallag og fylkeslag av Dysleksi Ungdom.
Forslagsstiller foreslår å endre vedtektenes § 1.1 til:
Dysleksi Ungdom er en selvstendig sideorganisasjon til Dysleksi
Norge. Medlem mellom 13 og 30 i Dysleksi Norge regnes som
medlemmer i Dysleksi Ungdom. Dysleksi Ungdom har egne
retningslinjer, vedtekter og styreorganer. Det kan også
opprettes lokallag og fylkeslag av Dysleksi Ungdom.

Redegjørelse:

Sentralstyret til Dysleksi Ungdom foreslår å øke aldersgrensen i
Dysleksi Ungdom fra 26 til 30 år. Dette innebærer først å legge
fram denne saken for Ungdommens Landsmøte, her foreslår
enn å endre og stryke visse vedtekter som gjelder
aldersgrensen til Dysleksi Ungdom. Deretter vil denne saken bli
lagt fram for Landsmøtet til Dysleksi Norge, siden de også har
en vedtekt vedrørende aldersgrensen til Dysleksi Ungdom.

Vedtak: Vedtatt som innstilt.
___________________________________________________________________
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Forslag

2

Forslagsstiller:

Sentralstyre

Innstilling:

Sentralstyret til Dysleksi Ungdom foreslår å flytte paragraf 4.5 ifra
kapittel 4 til kapittel 1.

§ 4.5
Medlemmer av Dysleksi Ungdom med tillitsverv i politiske
partier og ungdomspartier kan ikke samtidig inneha verv i
sentralstyret til Dysleksi Ungdom.
Forslagsstiller foreslår å flytte § 4.5 til kapittel 1.
§ 1.5

Medlemmer av Dysleksi Ungdom med tillitsverv i politiske partier og
ungdomspartier kan ikke samtidig inneha verv i sentralstyret til
Dysleksi Ungdom.

Redegjørelse:

Sentralstyret til Dysleksi Ungdom foreslår å flytte paragraf 4.5
ifra kapittel 4 til kapittel 1. Den vil får plassering 1.5. Dette vil
gjøre mer oversiktlig i våre vedtekter.

Vedtak: Vedtatt som innstilt.
___________________________________________________________________
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Forslag

3

Forslagsstiller:

Sentralstyre

Innstilling:

Sentralstyret til Dysleksi Ungdom foreslår å endre innholdet
i kapittelteksten til kapittel 2. Forslaget går hovedsakelig ut å gjøre
teksten mer forståelig hva organisasjonens formål er, men samtidig
ikke gjøre det for dikterende for videre arbeid til organisasjonen.
§2
Dysleksi Ungdom sitt formål er å være en arena for unge medlemmer i
Dysleksi Norge. Dysleksi Ungdom skal fremme ungdommens sak innad
i organisasjonen og utenfor. Organisasjonen skal gjøre hverdagen
bedre for ungdom med dysleksi, dyskalkuli og spesifikkespråkvansker
(DDS). Vi skal motivere ungdom med læreforskjeller/DDS til å
engasjere seg i saken, spre kunnskap om DDS og organisasjonsdrift,
sikre ungdommers representasjon i viktige prosesser og være en trygg
sosial samlingsplass som inkluderer alle.
Forslagsstiller foreslår endring i paragraf § 2
§2
Dysleksi Ungdom sitt formål er å sikre at våre medlemmer har tilgang
til sine rettigheter om opplæring og hjelpemidler. De skal også bli møtt
med forståelse om sine utfordringer, her tilknyttet dysleksi, dyskalkuli
og spesifikke språkvansker (DDS).
Vi skal også sikre at vi har et bredt og trygt sosialt tilbud til alle våre
aldersgrupper fra ungdomskolen til studenttilværelsen, læring og
arbeidslivet.
Dysleksi Ungdom skal også være medlemmene sin stemme innen
Dysleksi Norge og utad.

Redegjørelse:

Formålet med denne endringen er å gjøre denne kapittelteksten mer
forståelig, men samtidig ikke bli for dikterende for videre arbeid.
Dysleksi Ungdom bør ha et formål som er klart for de fleste, men det
bør ikke bli for dikterende og dermed sette grenser for
handlingsrommet Dysleksi Ungdom har i sitt arbeide. Målet med dette
kapitelet er å beskrive hvilke visjon og retting Dysleksi Ungdom skal
arbeide mot, ikke hver enkelt ting det skal arbeids med.

Vedtak: Vedtatt som innstilt.
___________________________________________________________________
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Forslag

4

Forslagsstiller:

Sentralstyre

Innstilling:

Sentralstyret til Dysleksi Ungdom foreslår å endre navnet på
kapitel 2. Forslaget går ut på å endre det ifra Mål til Formål.
§ 2 Mål
Forslagsstiller foreslår å endre mål til formål

§ 2 Formål

Redegjørelse:

Formålet med denne endringen er å gjøre dette kapitelet sitt
innhold mer forståelig. Dette kapitelet tar for seg visjonen,
retningen og formålet med organisasjonen. Med å navngi dette
kapitelet som mål så kan det oppfattes som om dette er noe en
skal ha som en sjekkliste, noe en skal kunne oppnå gjennom en
arbeidsinnsats eller noe som skal ligne handlingsplanen og ikke
noe en skal prøve å strekke seg etter over lengre tid.
Derfor mener sentralstyret det er best å endre dette navnet ifra mål til
formål for å unngå en misforståelse. Dette kapitelet skal ikke være som
en handlingsplan eller arbeidsprogram, isteden skal dette være vår
guid eller visjon for organisasjonen.

.
Vedtak: Vedtatt som innstilt.
___________________________________________________________________
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Forslag

5

Forslagsstiller:

Sentralstyre

Innstilling:

Sentralstyret til Dysleksi Ungdom foreslår flere vedtektsendring til
paragraf 3.3 som tar for seg delegatfordelingen på Landsmøtet
til Dysleksi Ungdom basert på medlemstallet av medlem under 26 år
til de ulike lokallagene i Dysleksi Norge.
Det første forslaget er å legge til noen ord i setningen «Det finnes
ingen øvre grense for delegater» for å bidra til en bedre oppklaring
om hva som er ment her.
§ 3.3
Alle lokallag i Dysleksi Norge, ungdomsgrupper og
sentralstyret får delegater på Ungdommens Landsmøte. Det finnes
ingen øvre grense for delegater. Slik fordeles delegatene:

Forslagsstiller foreslår å endre § 3.3 til
§ 3.3
Alle lokallag i Dysleksi Norge, ungdomsgrupper og
sentralstyret får delegater på Ungdommens Landsmøte. Det finnes
ingen øvre grense for delegater på landsmøtet. Slik fordeles
delegatene:

Redegjørelse:

Formålet med denne vedtektsendringen er å gi klarhet i en
setning; «Det finnes ingen øvre grense for delegater» - Denne
setningen kan skape forvirring. Hva er ment her? Er det ment
at det ikke finnes en øvre grense for delegater som
lokallagene kan sende? Eller er det ment som at landsmøtet
ikke har en øvre grense på delegat som kan møte opp?
Sentralstyret tolker det som det siste og mener derfor det er viktig å få
klarhet i denne setningen.
Dermed er det foreslått å sette inn ordene «på landsmøtet.» etter «Det
finnes ingen øvre grense for delegater på landsmøtet» slik at det
blir;«Det finnes ingen øvre grense for delegater på landsmøtet på
landsmøtet.»

Vedtak: Vedtatt som innstilt.
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Forslag

6

Forslagsstiller:

Sentralstyre

Innstilling:

Sentralstyre ønsker å endre alderen på delegatfordelingen+
§ 3.3
Delegat pr. lokallag. Alle lokallag med innmeldt ungdomsrepresentant
får 1 ekstra delegat. Delegaten må være valgt av lokallagets årsmøte
og rapportert inn. Medlemmer som ikke mønstrer i lokallag, kan få
opptil 3 delegater pr. fylke.
Lokallag med 50-100 medlemmer u/26 år – 2 delegater
Lokallag med 100-200 medlemmer u/26år – 3 delegater
Lokallag med over 200 medlemmer u/26 år – 4 delegater
Sentralstyret nasjonalt – 8 faste plasser

Forslagsstiller foreslår å endre § 3.3 til
§ 3.3
Delegat pr. Lokallag. Alle lokallag med innmeldt
ungdomsrepresentant får 1 ekstra delegat. Denne må være valgt av
lokallagets årsmøte og rapportert inn. Medlemmer som ikke mønstrer
i lokallag kan få opptil 3 delegater pr. Fylke.
Lokallag med 50-100 medlemmer u/30 år – 2 delegater
Lokallag med 100-200 medlemmer u/30 år – 3 delegater
Lokallag med over 200 medlemmer u/30 år – 4 delegater
Sentralstyret nasjonalt – 8 faste plasser
Redegjørelse:

Formålet med denne endringen er å følge den økte
aldersgrensen foreslått tidlig

Vedtak: Vedtatt som innstilt.
___________________________________________________________________
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Forslag

7

Forslagsstiller:

Sentralstyre

Innstilling:

Sentralstyre ønsker å endre antall delegater per
lokallag, i delegatfordelingen
§ 3.3
Delegat pr. lokallag. Alle lokallag med innmeldt ungdomsrepresentant
får 1 ekstra delegat. Delegaten må være valgt av lokallagets årsmøte
og rapportert inn. Medlemmer som ikke mønstrer i lokallag, kan få
opptil 3 delegater pr. fylke.
Lokallag med 50-100 medlemmer u/26 år – 2 delegater
Lokallag med 100-200 medlemmer u/26år – 3 delegater
Lokallag med over 200 medlemmer u/26 år – 4 delegater
Sentralstyret nasjonalt – 8 faste plasser

Forslagsstiller foreslår å endre § 3.3, sin delegatfordeling

Forslag A
§ 3.3
Delegat pr. lokallag. Alle lokallag med innmeldt ungdomsrepresentant
får 1 ekstra delegat. Denne må være valgt av lokallagets årsmøte og
rapportert inn. Medlemmer som ikke er med i et lokallag, kan få opptil
3 delegater pr. Fylke.
Lokallag med 30-70 medlemmer u/26 år – 1 delegater
Lokallag med 70-120 medlemmer u/26år – 2 delegater
Lokallag med 120-200 medlemmer u/26 år – 3 delegater
Lokallag med over 200 medlemmer u/26 år – 4 delegater
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Sentralstyret – Sentralstyretsmedlemmer er delegater, vara er ikke
sentralstyre-delegat, annet en når det er meldt frafall
fra sentralstyremedlemmer.

Forslag B
§3.3
Delegat pr. lokallag. Alle lokallag med innmeldt ungdomsrepresentant
får 1 ekstra delegat. Denne må være valgt av lokallagets årsmøte og
rapportert inn. Medlemmer som ikke er med i et lokallag, kan få opptil
3 delegater pr. Fylke.
Lokallag med 30-70 medlemmer u/30 år – 1 delegater
Lokallag med 70-120 medlemmer u/30 år – 2 delegater
Lokallag med 120-200 medlemmer u/30 år – 3 delegater
Lokallag med over 200 medlemmer u/30 år – 4 delegater
Sentralstyret – Sentralstyretsmedlemmer er delegater, vara er ikke
sentralstyre-delegat, annet en når det er meldt frafall
fra sentralstyremedlemmer.

Redegjørelse:

Sentralstyre forestår endring av vedtek § 3.3 – om delegat
fordeling.
Det er ønskelig fra styre sin side å kunne ha en framtidig vedtekt som
sikrer både vekst, og rettferdig fordeling av delegater. Dette vil gjøre at
mindre lokallag blir motiverte til å få ungdomsmedlemmer.
Samtidig sikrer man en rettferdig fordeling av delegatene basert på de
store lokallagene som vi har i organisasjonen.
Derfor vil vi endre antall medlemmer per delegat.
Sentralstyre sine faste plasser blir tilknyttet verv.
I forslaget har vi også laget et nytt nivå. Fra 3 til 4 – Se bilde og
tidligere vedtekt.

Vedtak: Forslag B - Vedtatt som innstilt.
___________________________________________________________________
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Forslag

8

Forslagsstiller:

Sentralstyre

Innstilling:

Sentralstyret til Dysleksi Ungdom foreslår en vedtektsendring til
paragraf § 3.4

§ 3.4
Landsmøtet skal gjennomføre valg av nytt sentralstyre,
sommerleirutvalg, og valgkomité. Valget gjennomføres i tråd med
vedtatte møteregler. Retningslinjer for tillitsvalgte og for valgkomité
dikterer valgprosessen.

Forslagsstiller foreslår å endre § 3.4 til

§ 3.4
Landsmøtet skal gjennomføre valg av nytt sentralstyre og valgkomité.
Valget gjennomføres i tråd med vedtatte møteregler. Retningslinjer
for tillitsvalgte og for valgkomité dikterer valgprosessen.

Redegjørelse:

Formålet med denne endringen, må se i sammenheng med
forslag 8. Sentralstyre ønsker å endre prosessen på valg av
ulike komiteer. Dette fordi det er ikke alltid man har behov for
en egen komité til sommerleir eller vinterleir f.eks.
Sentralstyre vil heller ta på seg ansvaret for å utnevne arbeidsgrupper
eller komiteer til bestemte aktiviteter eller prosjekter.
Men det er landsmøte som har ansvar for å velge kandidater
valgkomiteen og kandidater til sentralstyre.
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Vedtak: Vedtatt som innstilt.
___________________________________________________________________

Forslag

9

Forslagsstiller:

Sentralstyre

Innstilling:

Sentralstyret til Dysleksi Ungdom foreslår en vedtektsendring til
paragraf 4.1 som tar for seg sentralstyrets oppbygging. Forslaget vil gi
rom til et nytt styremedlem og samtidig stryke ett varamedlem, eller
litt forenkling; Vi foreslår å flytte om en varapost til
en styremedlempost.
§ 4.1
Dysleksi Ungdom sitt høyeste organ mellom landsmøtene er
sentralstyret. Sentralstyret består av leder, to nestledere (politisk og
organisatorisk nestleder), 3 faste styremedlemmer og 5 nummerte
varamedlemmer. Deres plikter og regler er fastsatt i egne
retningslinje.
Forslagsstiller foreslår å endre § 4.1 til
§ 4.1
Dysleksi Ungdom sitt høyeste organ mellom landsmøtene er
sentralstyret. Sentralstyret består av leder, to nestledere (politisk og
organisatorisk nestleder), 4 faste styremedlemmer og 4 nummerte
varamedlemmer. Deres plikter og regler er fastsatt i egne
retningslinje.

Redegjørelse:

Formålet med denne vedtektsendringen er å skape et
oddetallsforhold i styret. I dagens styre så
har vi et partallforhold av styremedlem under et møte, og
dette kan skape demokratiske problem. Derfor er det stor
sannsynlighet for å oppnå en stemmelikhet, på grunn av
partall. Dette vil føre at leder vil få den avgjørende stemmen.
Når det er en stor sannsynlighet på at hver sak vil ende opp i en
slik situasjon ved uenighet, og det er uheldig.
Dermed foreslår styret å legge til et ekstra styremedlem, med formål å
skape et oddetall i styret og dermed bidra til en mindre sannsynlighet
for at styret oppnår en stemmelikhet i en votering. Dette vil
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forhåpentligvis føre til mer sjeldent at leder får den avgjørende
stemmen

Vedtak: Vedtatt som innstilt.
___________________________________________________________________

Forslag

10

Forslagsstiller:

Sentralstyre

Innstilling:

Sentralstyre forslår å stryke sommerleirutvalget i vedtektene til
dysleksi Ungdom. paragraf § 4.2
§ 4.2
Sommerleirutvalget består av to direkte valgte medlemmer fra
landsmøtet av ulike kjønn, med balansert representasjon.
Sommerleirutvalget suppleres av sentralstyret og
sekretariatet. 2 person fra sentralstyret møter i sommerleirutvalget,
som har 4 medlemmer totalt. Sommerleirutvalget
sine arbeidsoppgaver er fasett i egne retningslinjer.
Følgende blir styrket! § 4.2

§ 4.2
Sommerleirutvalget består av to direkte valgte medlemmer fra
landsmøtet av ulike kjønn, med balansert representasjon.
Sommerleirutvalget suppleres av sentralstyret og
sekretariatet. 2 person fra sentralstyret møter i sommerleirutvalget,
som har 4 medlemmer totalt. Sommerleirutvalget
sine arbeidsoppgaver er fasett i egne retningslinjer.

Redegjørelse:

Sentralstyre vil heller ta på seg ansvaret for å utnevne
arbeidsgrupper, komiteer til bestemte aktiviteter eller
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prosjektet. Dette sørger for at man kan fordele flere oppgaver
og skaper en robusthet for å ta på seg ulike prosjekter som kan
være store i styrings perioden.
Men det er Landsmøte som har ansvar for å velge kandidater
valgkomiteen og kandidater til sentralstyre.

Vedtak: Vedtatt som innstilt.
__________________________________________________________________

Forslag

11

Forslagsstiller:

Sentralstyre

Innstilling:

Sentralstyret til Dysleksi Ungdom foreslår ei vedtektsendring til
paragraf 4.3 som tar for seg valgkomitéens
oppbygging og arbeidsoppgaver. Forslaget gir valgkomitéen oppgave å
finne potensielle nye komitemedlemmer til valgkomitéen.
§ 4.3
Valgkomiteen skal ha minst 3 faste medlemmer og maksimalt 7 faste
medlemmer. Valgkomitéen har også nummererte vararepresentanter.
Valgkomitéen innstiller på nye tillitsvalgte, og formidler interesserte til
ny valgkomité på Landsmøtet. Valgkomitéens leder velges
av Landsmøtet. Valgkomitéen følger egen retningslinje.
Forslagsstiller foreslår å endre § 4.3 til
§ 4.3
Valgkomiteen skal ha minst 3 faste medlemmer og maksimalt 7 faste
medlemmer. Valgkomitéen har også nummererte varaer.
Valgkomitéen innstiller på nye tillitsvalgte, både sentralstyre og
valgkomite. Valgkomitéens leder velges av Landsmøtet. Valgkomitéen
følger egen retningslinje.

Redegjørelse:

Formålet med denne endringa er at valgkomiteen skal ha
en viktig rolle i Dysleksi ungdom sin funksjonalitet, og da er en
avhengig av at Valgkomiteen består av personer som kan
utføre det arbeidet som vervet krever og at komiteen
innehar en variasjon på kunnskap, alder, vansker, kjønn og
geografisk tilhørighet. Denne variasjonen er ofte vanskelig å få
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frem med de reglene som i dag styrer valg av komiteen. Med
det ment at det er lett å velge de som viser interesse på
Landsmøtet i stedet for å velge fra hele
organisasjonen. Valgkomiteen får også ansvar å foreslå
den neste Valgkomiteen

NB! Dette vil ikke påvirke den demokratiske prosessen til komiteen. Se neste forslag.
Vedtak: Vedtatt som innstilt.
___________________________________________________________________

Forslag

12

Forslagsstiller:

Sentralstyre

Innstilling:

Sentralstyre forslår til å styrke vedtekt §4.4.
§ 4.4
Lokallag av Dysleksi Norge oppfordres til å ha egne
ungdomsrepresentanter. Disse velges på lokallagenes årsmøter.
Følgende blir styrket! § 4.4

§ 4.4
Lokallag av Dysleksi Norge oppfordres til å ha egne
ungdomsrepresentanter. Disse velges på lokallagenes årsmøter.
Redegjørelse:

Vedtekten 4.4, som er en oppfordring til Dysleksi Norge sine
lokallag om å ha ungdomsrepresentanter, og at diss velges
på årsmøtene, er en vedtekt som allerede blir dekt i Dysleksi
Norge sine vedtekter. Dermed foreslår en at denne blir stryket,
på grunn av att den er allerede nemnd der.
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Vedtak: Vedtatt som innstilt.
___________________________________________________________________

Forslag

13

Forslagsstiller:

Sentralstyre

Innstilling:

Sentralstyre foreslår å endre vedtekt §4.6
§ 4.6
For å stille til valg i sentralstyret eller sommerleirutvalget må man
være i alderen 13 til 24 år.

Forslagsstiller foreslår å endre § 4.6 til

§ 4.6
For å stille til valg i sentralstyret eller sommerleirutvalget må man i
hele perioden som en er sittende i vervet være innenfor aldersgrensen
til Dysleksi Ungdom.

Redegjørelse:

Formålet med denne endringen er å klargjøre at person
som ønsker å stille som kandidat ved et verv. Er innenfor
aldersgrensen til Dysleksi Ungdom. F.eks. fyller du 26 år i året
du stiller som kandidat. Vil det tolkes som at du er for gammel
for å stille til valg, ifølge Dysleksi Ungdoms vedtekter.

Vedtak: Vedtatt som innstilt.
___________________________________________________________________

Forslag

14
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Forslagsstiller:

Sentralstyre

Innstilling:

Sentralstyret til Dysleksi Ungdom foreslår å endre paragraf
5.2. Forslaget går ut på å endre denne paragrafens ordlyd for å gjøre
den mer forståelig, samtidig gi rom for at vedtekter eksempel kan bli
endret med alminnelig flertall.
§ 5.2
Landsmøtet krever votering med 2/3 flertall for å vedta endringer i
disse vedtektene.
Forslagsstiller foreslår å endre § 5.2 til
§ 5.2
Endring i Dysleksi Ungdom sine vedtekter, hvis ikke noe annet er
nevnt, krever en votering med 2/3 flertall for å bli vedtatt.

Redegjørelse:

Formålet med denne endringen gjør vedtekten mer forståelig.
Den eksisterende formulering åpner for tvil. I det nye forslaget
blir det henvist til at det er vedtektene til Dysleksi Ungdom
som denne vedtekten gjelder. Det andre er at den gir rom for
at noen vedtekter kan bli ekskludert ifrå denne vedtekten.

Vedtak: Vedtatt som innstilt.
___________________________________________________________________

Forslag

15

Forslagsstiller:

Sentralstyre

Innstilling:

Sentralstyret til Dysleksi Ungdom foreslår å legge til vedtekt som vil ta
for seg muligheten å holde ekstraordinære Landsmøter og hvordan det
innkalles.
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NY Paragraf
§ 5.3
Sentralstyret innkaller til ekstraordinært landsmøte med minst to
måneders varsel dersom Sentralstyret finner det nødvendig, eller
dersom minst 1/3 av Dysleksi Ungdom sine medlemmer krever det

Forslagsstiller foreslår å vedta denne paragrafen

Redegjørelse:

Formålet med denne vedtekten er å gi Dysleksi Ungdom en
rutine og nøkkel til å avholde ekstraordinære Landsmøter hvis
det skulle oppstå behov for det noen gang. Siden et
ekstraordinært Landsmøte er et Landsmøte som oppstår
utenom den ordinære gangen, så er innkalling den
eneste forskjellen ifra et vanlig Landsmøte. Landsmøtes gang
og makt er den samme.

Vedtak: Vedtatt som innstilt.
___________________________________________________________________

Forslag

16

Forslagsstiller:

Sentralstyre

Innstilling:

Sentralstyret til Dysleksi Ungdom foreslår å legge til vedtekter som vil
ta for seg muligheten å holde ekstraordinære landsmøter og hvordan
det innkalles.
NY Paragraf
§ 5.4
Hvis ikke sentralstyret kan avholde landsmøte innen styreperioden.
Kan sekretariatet kalle inn ekstraordinært landsmøte for Dysleksi
Ungdom, innen 4 måneder.
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Forslagsstiller foreslår å vedta denne paragrafen

Redegjørelse:

Sentralstyre ser behovet for en ny paragraf, fordi det er en
sikkerhet for organisasjonen. Om ikke sentralstyre klarer å
opprettholde fristen for gjennomføring av et ekstraordinært
landsmøte. Dette sørger for at den demokratiske
prosessen blir ivaretatt.

Vedtak: Vedtatt som innstilt.
___________________________________________________________________

VEDLEGG
Regler og retningslinjer i Dysleksi Ungdom
Dysleksi Ungdom er underlagt Dysleksi Norge. Det betyr at Dysleksi Ungdom skal følge
Dysleksi Norges vedtekter.
Dysleksi Ungdom kan også vedta egne vedtekter. I tillegg kan Dysleksi Ungdom lage sine
egne retningslinjer.
Her kan du lese Dysleksi Ungdoms vedtekter og retningslinjer per juli 2019.
Hva er forskjellen på vedtekter og retningslinjer?
På en måte er det det samme, fordi begge deler er regler som må følges. Det er likevel noen
formelle forskjeller.
Vedtekter: Bestemmes på ungdommens landsmøte. Det betyr at hvis man er uenig i en
vedtekt eller vil ha den endret, må man vente til neste landsmøte, og få 2/3 flertall på dette
møtet.
Retningslinjer: Bestemmes av sentralstyret. Det er altså litt mer lettvint å etablere slike, og
også å endre dem ved behov.
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Vedtekter Dysleksi Norge (om Dysleksi Ungdom)
Sist endret på Dysleksi Norges landsmøte august 2019.
§ 6 Dysleksi Ungdom
6.1 Dysleksi Norge har en landsomfattende ungdomsorganisasjon – Dysleksi Ungdom. Deres
øverste organ er ungdommens landsmøte, som velger styret.
6.2 Dysleksi Ungdom er uavhengige av Dysleksi Norge i faglige og politiske spørsmål.
Organisasjonens drift er underlagt Dysleksi Norge.
6.3 Regnskapet til Dysleksi Ungdom inngår i Dysleksi Norges regnskap. Et fast årlig beløp
settes av til Dysleksi Ungdom forutsatt at de har sendt inn årsmelding, handlingsplan og
budsjett innen fastsatt frist. Beløpet fastsettes av Landsstyret og bør stå i et rimelig forhold
til andelen medlemmer mellom 13 og 26 år, og gjenspeile aktivitetsnivået. Styret i Dysleksi
Ungdom står fritt til å disponere gaver som er gitt til Dysleksi Ungdom.
6.4 Ungdommens landsmøte består av medlemmer i Dysleksi Ungdom. Ungdommens
landsmøte skal:
• velge styret
• vedta eventuelle egne retningslinjer
• behandle årsmelding
• foreslå handlingsplan
• 6.5 Ungdommens landsmøte kan vedta egne vedtekter for Dysleksi Ungdom så lenge
disse ikke står i motstrid til Dysleksi Norge sine vedtekter.
6.6 Bare styret eller den det gir fullmakt, kan opptre og uttale seg på vegne av Dysleksi
Ungdom.

Vedtekter Dysleksi Ungdom
Vedtatt på ungdommens landsmøte september 2018.
Sist endret på ungdommens landsmøte August 2019.
§1 Organisasjon
§1.1 Dysleksi Ungdom er en selvstendig sideorganisasjon til Dysleksi Norge. Medlem mellom
13 og 26 i Dysleksi Norge regnes som medlemmer i Dysleksi Ungdom. Dysleksi Ungdom har
egne retningslinjer, vedtekter og styreorganer. Det kan også opprettes lokallag og fylkeslag
av Dysleksi Ungdom.
§1.2 Dysleksi Norges vedtekter er overordnet disse vedtektene dersom de skulle være
motstridende.
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§1.3 Dysleksi Ungdom sitt høyeste organ er ungdommens landsmøte. Dette møtet velger
sentralstyre, sommerleirutvalg og valgkomité. Dysleksi Norges kontrollutvalg omfatter også
Dysleksi Ungdom.
§1.4 Kun medlemmer av Dysleksi Ungdom er valgbare til tillitsverv i organisasjonen.
Medlemmer av Dysleksi Norge er valgbare til Dysleksi Ungdom sin valgkomité.
§2 Mål
Dysleksi Ungdom sitt formål er å være en arena for unge medlemmer i Dysleksi Norge.
Dysleksi Ungdom skal fremme ungdommens sak innad i organisasjonen og utenfor.
Organisasjonen skal gjøre hverdagen bedre for ungdom med dysleksi, dyskalkuli og
spesifikke språkvansker (DDS). Vi skal motivere ungdom med læreforskjeller/DDS til å
engasjere seg i saken, spre kunnskap om DDS og organisasjonsdrift, sikre ungdommers
representasjon i viktige prosesser og være en trygg sosial samlingsplass som inkluderer alle.

§3 Landsmøte for ungdom
§3.1 Ungdommens landsmøte, eller landsmøtet for ungdom, er Dysleksi Ungdom sitt
høyeste organ. Landsmøtet skal behandle saker nedfelt i Dysleksi Norges vedtekter, og andre
saker innsendt av Dysleksi Ungdoms medlemmer og organer.
§3.2 Ungdommens Landsmøte avholdes annethvert år, på høsten.
§3.3 Alle lokallag i Dysleksi Norge, ungdomsgrupper og sentralstyret får delegater på
Ungdommens Landsmøte. Det finnes ingen øvre grense for delegater. Slik fordeles
delegatene:
• 1 delegat pr. Lokallag. Alle lokallag med innmeldt ungdomsrepresentant får 1 ekstra
delegat. Denne må være valgt av lokallagets årsmøte og rapportert inn. Medlemmer
som ikke mønstrer i lokallag kan få opptil 3 delegater pr. Fylke.
• Lokallag med 50-100 medlemmer u/26 år – 2 delegater Lokallag med 100-200
medlemmer u/26år – 3 delegater Lokallag med over 200 medlemmer u/26 år – 4
delegater. Sentralstyret nasjonalt – 8 faste plasser
§3.4 Landsmøtet skal gjennomføre valg av nytt sentralstyre, sommerleirutvalg, og
valgkomité. Valget gjennomføres i tråd med vedtatte møteregler. Retningslinjer for
tillitsvalgte og for valgkomité dikterer valgprosessen.
§ 4 Organer av Dysleksi Ungdom
§4.1 Dysleksi Ungdom sitt høyeste organ mellom landsmøtene er sentralstyret. Sentralstyret
består av leder, to nestledere (politisk og organisatorisk nestleder), 3 faste styremedlemmer
og 5 nummererte varamedlemmer. Deres plikter og regler er fastsatt i egen retningslinje.
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§4.2 Sommerleirutvalget består av fire direkte valgte medlemmer fra landsmøtet av ulike
kjønn. Sommerleirutvalget suppleres av sentralstyret og sekretariatet. Sommerleirutvalget
sine arbeidsoppgaver er fastsatt i egen retningslinje.
§4.3 Valgkomiteen skal ha minst 3 faste medlemmer og maksimalt 7 faste medlemmer.
Valgkomitéen har også nummererte varaer. Valgkomitéen innstiller på nye tillitsvalgte, og
formidler interesserte til ny valgkomité på landsmøtet. Valgkomitéens leder velges av
landsmøtet. Valgkomitéen følger egen retningslinje.
§4.4 Lokallag av Dysleksi Norge oppfordres til å ha egne ungdomsrepresentanter. Disse
velges på lokallagenes årsmøter.
§4.5 Medlemmer av Dysleksi Ungdom med tillitsverv i politiske partier og ungdomspartier
kan ikke samtidig inneha verv i sentralstyret til Dysleksi Ungdom.
§4.6 For å stille til valg i sentralstyret eller sommerleirutvalget må man være i alderen 13 til
24 år.
§ 5 Regler og retningslinjer
§5.1 Landsmøtet vedtar egne retningslinjer for samhandling og organisasjonsbygging. Disse
kan endres med alminnelig flertall på landsmøtet.
§5.2 Landsmøtet krever voteringer med 2/3 flertall for å vedta endringer i disse vedtektene.

Retningslinje for sommerleirutvalget
Dysleksi Ungdom velger et eget sommerleir-utvalg på landsmøtet. Styret i Dysleksi Ungdom
er hjemlet i denne retningslinjen og Dysleksi Norge sine vedtekter. Kun landstreffet kan
endre på retningslinjen.
Sommerleir-utvalget skal bestå av 3 medlemmer. 2 av disse medlemmene blir valgt direkte
av landstreffet til Dysleksi Ungdom. Disse medlemmene skal være en gutt og en jente. De
skal ikke være medlemmer av DU sitt sentralstyre. Det tredje medlemmet skal være et
ordinært styremedlem, som oppnevnes av sentralstyret.
Medlemmene til sommerleir-utvalget velges for 1 år av gangen. Sommerleir-utvalget
konstituerer seg selv (de velger egen leder og arbeidsoppgaver) ved første møte.
Alle tre medlemmene av sommerleir-utvalget får dekket sin egen reise og deltageravgift til
sommerleiren.
Valgkomitéen innstiller på kandidatene til sommerleirutvalget i forkant av hvert landsmøte.
Sommerleir-utvalget sine arbeidsoppgaver
Utvalget har hovedansvar for å være ledere for Dysleksi Ungdom sin sommerleir. Utvalget
sine tre medlemmer skal samarbeide med sentralstyret og med Dysleksi Ungdom sin
sekretær for å arrangere sommerleiren neste år.
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Sommerleir-utvalget er kun en rådgivende komité for sentralstyret. Deres ansvar er å
komme med anbefalinger til sentralstyret. Det er fremdeles sentralstyret som fatter vedtak
og gjør endelige beslutninger basert på sommerleir-utvalget sine anbefalinger.
Sommerleir-utvalget har kun til rådighet det budsjettet som Dysleksi Ungdom sentralt setter
av.
Samtlige utgifter som sommerleir-utvalget gjør, både for arrangering av sommerleiren og for
sin egen aktivitet, må godkjennes av sentralstyret eller sekretariatet.
Sommerleir-utvalget skal i sitt arbeid:
• Innstille på leirsted, dato, budsjett og program for sommerleiren året etter.
• Være i stand til å være med på styremøter med sentralstyret i første halvdel av neste
år.
• Ta hovedansvar for avvikling av sommerleiren sammen med voksne ledere. Det er
sommerleirutvalget som er «sjef» på sommerleiren året etter.
• Være effektive og tilgjengelige til å gjøre arbeidet sitt sammen med sekretær og
styre.
• Arrangere en sommerleir som er i tråd med budsjett og økonomisk ansvarlighet.

Retningslinje for styre og representasjon
Disse reglene er vedtatt av dysleksi ungdom sitt landsmøte i September 2018. Reglene
er ment å gjelde for alle tillitsvalgte representanter for dysleksi ungdom. Blant disse
kommer DU sitt sentralstyre og enkeltmedlemmer av DU når de representerer
organisasjonen i offentlighetene.
Alle tillitsvalgte forventes å følge denne instruksen ved representasjon, og har
automatisk blitt regnet for å samtykke i den når de tar et verv eller et
representasjonsoppdrag. Dysleksi Ungdom som oppdragsgiver plikter å informere om
innholdet i denne instruksen.
Brudd på instruksen skal ha sine konsekvenser, som er bestemt med skjønn. Brudd på
disse reglene skal meldes fra om til sekretariatet i Dysleksi Norge og eventuelt til
kontrollutvalget i organisasjonen, som håndterer saken videre.
Kultur og samarbeid
Som tillitsvalgt for organisasjonen plikter alle styremedlemmene å sette
organisasjonens beste først. Vi skal etterstrebe en positiv kultur og stole på hverandre
som en gruppe. Alle styremedlemmer i dysleksi ungdom skal signere en
taushetserklæring i forbindelse med sin rolle som tillitsvalgt. De skal også levere en
politiattest.
Styremedlemmene forplikter seg til å følge opp alle oppgavene sine, og har en plikt til
å levere på løfter til andre. Dersom man ikke makter å gjøre noe man har lovet at man
skal, bør man si fra til sekretæren eller styret så fort man kan.
Dersom det oppstår konflikter i styret, eller i organisasjonen for øvrig, skal
41

styremedlemmene forholde seg nøytrale, hvis mulig. Megling i konfliktsituasjoner
håndteres av sekretariatet eller kontrollutvalget til Dysleksi Norge.
Dysleksi Ungdom er en rusfri organisasjon. Det praktiseres nulltoleranse for bruk av
alkohol og rus på sentrale arrangementer og på dysleksi ungdom sine styremøter.
Organisasjonens representanter skal forholde seg til dette. På fritiden og utenfor slike
arrangementer står styremedlemmene fritt til å ved eget skjønn og forsiktighet innta
alkohol.
Alle representanter for dysleksi ungdom som må bruke tobakk, har ikke lov til å bruke
tobakk på sentrale møter. Ved representasjon skal man anstrenge seg for å ikke bruke
tobakksprodukter så det er synlig for andre.
Forventede kvaliteter fra representanter for dysleksi ungdom
Som representant for dysleksi ungdom skal alle oppføre seg på en respektabel måte.
Dysleksi Ungdom er en ansvarlig, rusfri organisasjon. Alle må være klar over at de
representerer organisasjonen, både formelt og på sin egen fritid. Vi plikter å oppføre
oss på en måte som gjenspeiler organisasjonens verdier.
•
•
•
•

Forplikte seg til å møte på alle styremøter, landstreff og lignende så langt det er
mulig
Gjennomføre arbeidsoppgaver mellom styremøtene
Være tilgjengelig til avtalte tider (mail,tlf,facebook)
Være flink til å samarbeide, gi innspill og følge opp oppgavene som styret blir enige
om.

Sentralstyrets oppgaver
Styret i Dysleksi Ungdom består av 8 personer: Leder, to nestledere, tre
styremedlemmer, og to varamedlemmer. Styret velges av landsmøtet, og er Dysleksi
Ungdom sin arbeidende arm utad innimellom landstreffene.
Politisk nestleder har hovedansvar å følge opp organisasjonens politiske ambisjoner.
Den politiske nestlederen skal hjelpe lederen i styret med å løfte ulike politiske saker
på dagsorden. Det er den politiske nestlederen som er «første» nestleder, og som trer
inn i lederrollen dersom lederen fratrer vervet.
Organisatorisk nestleder har ansvar for å bygge organisasjonen, både mellom
medlemmer og lokallag, og med utforming av vedtekter og retningslinjer.
Første varamedlem møter på samtlige styremøter med tale-og-forslagsrett, men har
ikke stemmerett med mindre noen faste medlemmer i styret har frafall. Andre
varamedlem skal som regel ikke møte på styremøtene, men blir innkalt dersom det
meldes frafall i forkant av møtet av et fast styremedlem.
Alle styremedlemmene har ansvar for å planlegge reiser til styremøter o.l. i god tid. Alle
styremedlemmer bør melde fra til sekretariatet om de kan delta på styremøte senest 2
uker innen styremøtet. Dette gjelder spesielt dersom man skal melde forfall og bestille
flybilletter.
Styret har som oppgave å...
•

Utvikle og gjennomføre handlingsplanen som vedtas på landstreffet.

42

•
•
•
•
•
•

Uttale seg om politiske saker.
Gi innspill til Dysleksi Norges landsstyre. En delegat fra Dysleksi Ungdom møter i
landsstyret.
Gi innspill og skape innhold til medlemsbladet og nettsiden.
Stå ansvarlig for og planlegge sentrale aktiviteter og prosjekter (som sommerleir
og landstreff.)
Være en ressurs for alle landets ungdomsrepresentanter og
ungdomsgrupper/styrer.
Følge opp ulike deler av landet ettersom de får ansvar. Hvert styremedlem er
fadder for hver sin region i landet

Sekretærens oppgaver
Sentralstyret til dysleksi ungdom har tilgang til en egen sekretær ansatt i Dysleksi Norge
sitt sentralledd. Sekretæren skal bistå styret i den daglige driften, og til alle styremøter.
Sekretæren har ikke stemmerett. Det er viktig at sekretæren er nøytral og rettferdig i
behandlingen av saker.
Sekretæren skal...
• Holde sentralstyret orientert om muligheter for deltagelse
• Klargjøre sentralstyrets styremøter og sakspapirer
• Holde orden på økonomien til dysleksi ungdom
• Bidra til å få frem sentralstyrets synspunkter og hjelpe til med å jobbe frem styrets egne
idéer på en effektiv måte.

Økonomi
Styremedlemmer i dysleksi ungdom skal stort sett få dekket utgifter til styremøter og
annen representasjon. Dysleksi Ungdom (eller oppdragsgiver) plikter å dekke reise- og
oppholdsutgifter.
Dysleksi Ungdom utbetaler vederlag for styremøter etter fastsatt budsjett og avtale.
Tapt arbeidsfortjeneste kan også dekkes, satser og utbetaling etter særskilt avtale og
jamfør Dysleksi Norge sine økonomirutiner.
Ved representasjon (f.eks. ved foredragsvirksomhet) skal tillitsvalgte i utgangspunktet
ikke ta betalt for tjenesten. Dersom det utbetales honorar fra oppdragsgiver som har
tilnærmet seg noen fordi de er medlem av Dysleksi Ungdom, skal denne betalingen
tilfalle organisasjonen uavkortet. Representanten er selv ansvarlig for
skjønnsvurderingen bak hvem de representerer i et slikt tilfelle.
Tillitsvalgte forvalter budsjettet for organisasjonen og disponerer muligheten for å
bruke penger. Det forventes at man bruker skjønn og viser måtehold og ansvar når det
fattes beslutninger som har konsekvenser for organisasjonens økonomi.
Alle tillitsvalgte og representanter plikter seg til å planlegge sine reiser i god tid i
forkant. Det skal være rutine for å finne rimelige og økonomiske løsninger på reise.
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Alle sentralstyrets medlemmer får dekket utgiftene for reise og opphold på alle
styremøter, relevant og planlagt representasjon, og på landstreffet. Det er kun
sommerleir-gruppa som får dekket hele utgiften for deltagelse på sommerleir.
Medlemmer av sentralstyret som deltar på sommerleir, betaler halv pris av deres
samlede deltakeravgift og reisekostnader. Dysleksi Norge subsidierer halvparten.

Retningslinje for Valgkomiteen i Dysleksi Ungdom
Hovedoppgave: Innstille til valg av ungdomsstyret
Styret i Dysleksi Ungdom er hjemlet i denne retningslinjen, Dysleksi ungdom og Dysleksi
Norge sine vedtekter.
Alle faste medlemmer velges i utgangspunktet for en 2 års periode. Varamedlemmer velges
for 1 år av gangen.
SIST BEHANDLET OG VEDTATT 2. SEPTEMBER 2017
Leder 1 år
Politisk (første) nestleder 2 år
Organisatorisk (andre) nestleder 1 år ( 1 år gjenstår)
Styremedlem 2 år
Styremedlem 1 år (1 år gjenstår)
Styremedlem 2 år
1. Vararepresentant 1 år
2. Vararepresentant 1 år
Valgkomitéen skal i sitt arbeid:
• Kunngjøre at de ser etter nye kandidater og invitere til forslag.
• Skrive under på en taushetserklæring på at alt arbeidet utført i valgkomitéen er
taushetsbelagt.
• Ta kontakt med lokale ungdomsrepresentanter og aktive medlemmer for å få forslag til
• kandidater.
• Ta direkte kontakt med kandidater de anser som aktuelle, gjennomføre intervjuer med
alle aktuelle kandidater.
• Avklare hele styrestrukten og innhente samtykke til innstillingen med samtlige
kandidater før publisering.
• Jobbe metodisk hele året - valgkomiteen skal levere innstilling til sekretariatet innen 1.
august.
• Innstillingen skal inneholde informasjon (ca ¼ side) om kandidaten, verv og et bilde.
• Gi en oversikt over alle kandidatene som har blitt vurdert i prosessen. Denne skal ikke
beskrive hvilke verv kandidatene har ønsket. Alle kandidater kan velge å stryke seg fra
denne oversikten.
• Husk at styrearbeid handler om dysleksisaken generelt – og ikke styremedlemmenes
personlige saker.
• Om valgkomitéens vurdering av kandidatene:
• Landstreffet velger styremedlemmer etter hvor egnet de er til styret. Hva slags kvaliteter
man ønsker av styremedlemmene står i en egen retningslinje for styre og
representasjon.
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•
•
•
•
•

Kandidatene skal få god informasjon om hvilke krav som stilles til dem.
Alle kandidater må være medlem av Dysleksi Ungdom.
Styret bør samlet sett være representativt for ungdom med
Dysleksi/Dyskalkuli/Spesifikke språkvansker, hvis mulig.
Hele innstillingen skal samlet sett ha en rettferdig blanding i representasjon av kjønn,
alder og geografisk spredning.
Kandidatene bør ha mulighet for å avse tid og engasjere seg tilstrekkelig i styrearbeidet.

Om valgkomitéens medlemmer:
• Valgkomitéen skal bestå av minst 3, max 7 faste medlemmer. Den skal ha leder,
nestleder, styremedlemmer og evt. varamedlemmer
• Lederen av valgkomitéen skal ta ansvar for å sette i gang arbeidet i god tid før
innstillingen blir klar. Retningslinjen anbefaler å begynne arbeidet i januar.
• Medlemmene av valgkomitéen bør ha god kjennskap til dysleksi ungdom og deres drift
og formål. De trenger ikke være medlem av Dysleksi Ungdom.
• Valgkomitéens medlemmer skal gjerne ha en rettferdig blanding i representasjon av
kjønn, alder og geografisk spredning.
• Medlemmene av valgkomitéen forplikter seg til å ta arbeidet på alvor og følge
retningslinjene stadfestet av landstreffet.
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Debattsaker
Åpen!

Innkommende saker
Sak

1 – Å lage app

Forslagstiller:

Sentralstyre

Bakgrunn:

I 2019 vedtok Landsmøte, at sentralstyre skulle utarbeide en plan på
hvordan dette skulle gjennomføres. Det har blitt forsøkt å få konkrete
tilbud på hva en slik app vil koste, ikke bare med å tenke på å bygge
denne, men også kostnader for daglig drift. I 2020 var vi kontakt med
ulike aktører, men det var bare et selskap som het Altoros som ga oss
tilbakemelding. De mente at app-beskrivelsen som landsmøte la med i
2019, fra at denne appen skulle ha kalenderfunksjon, at man kunne
chatte med hvernadre, ha en aktiv «live feed» altså at nyheter og nye
ting som skjer blir oppdatert eller gir pushvarsel.
Altoros ga oss ikke et direkte prisavslag, men sa at dette kunne koste
100,000 kr å utvikle. Man må også beregne driftskoster.

Innstilling:

Sentralstyre vil anbefale Landsmøte, at man heller legger ved en sak til
Dysleksi Norge. Grunnet at vi har ikke en stor nok økonomi til å utvilke
app.

Vedtak:

Sak

2 – Nordleir
« vi i nordleir styre ønsker bistand fra dysleksi ungdom til å aranskjere
nordleir»
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Forslagstiller:

Emilie Anett Tårnes

Bakgrunn:

Nord-Noreg e et stort område, men har knapt noen aktive
lokallag igjen. Derfor ønsker vi i Norleir styret bistand fra
Dysleksi Ungdom til å arnskjere Nordleir.
nordleir e ikke barre for de i Nord, den e for alle. Og som den
sjøl har vert inspirert av andre leirer, så ønsker vi å inspirer
andre til å skape sine egen leirer.
Men mangelen på aktive lokallag her, skaper det også
utfordringer for oss til å kunne holde en leir som dette. Og d e
her vi trenger hjelp, ikke me penger, men me folk. Så vi ber ikke
om økonomisk støtte fra Dysleksi Ungdom, men vi ber om folk
som har erfaring me å holde liknende leirer.
Denne personen vil ha en posisjon i styret som heter
sentralstyremedlem, den blir å sitte i AU sammen med leder
og nestelsder. (Vi ønsker at persnoen skal være aldren 18-26.)

Innstilling:

Forslagstiller, ønsker at Landsmøte skal ta stilling til, om
Sentralstyre til Dysleksi Ungdom. Skal hjelper til med å
arrangere Nordleir.

Vedtak:

Sak

3 - Dysleksi Ungdom må jobbe for bedre forhold under lærlingtiden og fagprøve.

Forslagstiller :

Gina Wilhelmsen

Bakgruinn:

Når noen stryker på grunn av vansker, viser det dårlig kunnskap
blant sensorer. Når veiledere undervurderer på grunn av manglende
kunnskap hos de, så må vi jobbe mer for å gi de kunnskap.
Derfor ønsker vi at Dysleksi Ungdom skal jobbe mer for lærlinger's
og lærlingkandidater's forhold.

Vedtak:

Handlingsplan og prinsipprogram for 2021 - 2023

47

Saksordstyrer:
Innstilling:
Vedtak:

Sentralstyre
Handlingsplanen og prinsipprogrammet godkjennes.
Vedtatt som innstilt.

Handlingsplan
Handlingsplan 2021-2023

SENTRALE KURS OG
AKTIVITETER

•

Arrangere landsmøte 2023

•

Arrangere sommerleir.

•

Arrangere sosiale arrangement for medlemmene våra.

•

Arrangere skolering og kurs for ungdomsrepresentanter

•

Arrangere 18+ arrangement.

•

Tett samarbeid med Dysleksi Norge og andre
samarbeidsorganisasjonar, også internasjonalt.

REPRESENTASJON
OG SAMARBEID

VIDEREUTVIKLE
SAMARBEID

•

Unge Funksjonshemmede.

•

Internordisk samarbeid.

•

Opprette dialog med politikere og ungdomspolitikere.

•

Delta på ulike arrangement.

•

Unge Funksjonshemmede.

•

NRKs Brukerråd.

•

Statpeds Ungdomspanel.

•

LNU – Landsrådet for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner.

KOMMUNIKASJON

•

Følge opp sosiale medier.

•

Arrangere julekalendere.

•

Konkurranser på sosiale medier.

•

Jobbe videre med forbedringa av nettsiden.

•

Ressursbase for frivillige på hjemmesiden.
o Aktiviteter.
o Kursholdere / Foredragsholdere.
o Manualer.
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•

Levere innhold til medlemsbladet «mestring».

•

Informasjonsarbeid, stands eller besøke skoler.

•

Passe på å representere alle faser av ungdomslivet og
lærevansker (dysleksi, dyskalkuli, og SSV, men også
læringer, studenter, unge arbeidstagere, osv.).

ORGANISASJON

UNG VOKSEN

•

Flere ungdomslag.

•

Lage og vedlikeholde fadderkart (Likepersonsarbeid).

•

Bedre samarbeid med lokallag, blant annet om aktiviteter.

•

Styrke nettverk med aktive studentmedlemmer.

•

Utgreie mer om framtiden til Unge Voksne i Dysleksi
Ungdom.

ANNET / INTERN

•

Reiseutjevning.

•

HMS opplæring

Politisk program
Dysleksi Ungdom stiller seg bak de punktene fra Dysleksi Norges program for perioden 2018
– 2021 som er relevante for våre medlemmer, og vil samarbeide med Dysleksi Norge om
høringsuttalelser og øvrig interessepolitisk arbeid.
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Valg

Saksordstyrer:

Charlotte Emilie Randeberg, valgkomiteens leder.

Valgkomiteens innstilling:

SENTRALSTYRET
Velges på landsmøtet.

SOMMERLEIRUTVALG
Velges på landsmøtet.

VALGKOMITÉ
Velges på landsmøtet.

Innkommende benkeforslag:

Landsmøtets beslutning:

SENTRALSTYRET
Velges på landsmøtet.

SOMMERLEIRUTVALG
Velges på landsmøtet.

VALGKOMITÉ
Velges på landsmøtet.
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Signatur protokollkomite:

--------------------------------------------------

----------------------------------------------------
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