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Lovendringsforslag til Landsmøtet 2022
I §2 Medlemskap, punkt 4 spesifiseres ankeinstanser for eksklusjonssaker. Vi foreslår at
denne type saker behandles av styrene på de respektive nivåer og ikke av årsmøtene slik det
er i dag.
Nåværende formulering av §2 Medlemskap, pkt 4: «Dersom ein medlem medvite
motarbeider føremålet til organisasjonen, eller ikkje vil rette seg etter lover og føresegner,
kan lokallaget ekskludere vedkomande som medlem. Slike avgjerder kan ankast til årsmøtet i
lokallag og fylkeslag og landsmøtet i Noregs Ungdomslag.»
Vi foreslår at siste setning i §2, pkt. 4. endres til: «Dersom ein medlem medvite motarbeider
føremålet til organisasjonen, eller ikkje vil rette seg etter lover og føresegner, kan lokallaget
ekskludere vedkomande som medlem. Slike avgjerder kan ankast til styret i fylkeslag og
styret i Noregs Ungdomslag.»
Bakgrunn
Eksklusjon av et medlem er i utgangspunktet en vond og vanskelig sak. Det er styret i
lokallaget som har ansvar for at saken belyses og som kommer fram til en konklusjon. Styret
kan bruke tid på saken og gå grundig til verks, og styremedlemmer kan melde seg inhabile.
På denne måten kan følelser og lojalitetsbindinger i størst mulig grad holdes utenfor.
Når en anke bringes inn for lokallagets årsmøte, skal det hele avgjøres på kort tid.
Diskusjonen kan fort bli opphetet og mer preget av følelser enn av saklige argumenter.
Årsmøtet kan bli et klimaks av dårlig stemning og skape steile fronter innad i laget - dype sår
som det tar tid å lege.
Denne situasjonen har vi for fulle fått oppleve i vårt lokallag.
Vi har tro på at ankebehandling i fylkeslagets styre, og dernest i Landsstyret i NU, vil skje
under vilkår som øker sjansen for en mer objektiv saksbehandling. Dette vil igjen gjøre det
lettere for alle parter å akseptere det endelige utfallet.
Vi viser til at Norges Bygdeungdomslag har en liknende praksis nedfelt i sine lover.
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