REVIDERT MANDAT:
Ungdomsutvalget, forlenget prøveperiode 2021-2022
Styret i IL Jardar vedtok på styremøtet 18. mars 2020, jf. lov for IL Jardar § 20 andre ledd
bokstav c, å igangsette et forsøk med et ungdomsutvalg. Forsøket er evaluert og besluttet
videreført som et prøveprosjekt på styremøtet 20.01.2021. Revidert mandat for 2021-2022
er vedtatt av Hovedstyret 17.03.2021.
1. Mål og forventninger
Mål:
Ungdomsutvalget skal være en aktiv stemme, og et synlig organ for Jardars
ungdomsmedlemmer, med det mål å bedre kommunikasjonen mellom klubbens utøvere og
ledelse.
Ordningen skal bidra til at Jardars ungdomsmedlemmer skal lære mere om styrearbeid og
klubbdrift, gjennom å delta i utvalget, på styremøter, og ev. kurs fra eksterne kilder.
Forventninger:
Ungdomsutvalget skal i sitt arbeid søke å ivareta interessene til hele klubbens
ungdomsmedlemmer og vurdere behovet for forankring hos klubbens ungdomsmedlemmer
i de sakene de jobber med. I saker ungdomsutvalget fremmer for hovedstyret eller
gruppestyrene skal utvalget synliggjøre for hovedstyret og gruppestyrene om og hvordan
innspill er forankret. Det understrekes at kravene til forankring av innspill likevel ikke må
føre til at utvalget ikke får fremmet innspill til klubbens styrer eller at det går utover
medlemmenes motivasjon og engasjement. Det må også lages en løsning/kanal hvor alle
ungdomsmedlemmer i Jardar kan melde inn saker for utvalget (det opprettes en egen
epostadresse).
Ungdomsutvalget skal jobbe aktivt med å gjøre seg synlig i klubben, hos
ungdomsmedlemmer og i klubben ellers - særlig ved bruk av klubbens eksisterende kanaler
på sosiale medier, men også på nettsiden jardar.no, Jardarposten og gjennom ulike Jardararrangementer.
Ungdomsutvalgets medlemmer har ikke plikt til å møte i styremøter de er invitert til, men
oppfordres til det.
Ungdomsutvalgets medlemmer oppfordres til å delta på relevante kurs for ungdom i regi av
NIF og særforbund.
Hovedstyret skal oppnevne et ansvarlig styremedlem og en vara for å bistå
ungdomsutvalget.
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Hovedstyret har det endelige ansvaret for å vurdere behovet for forankring hos klubbens
medlemmer i saker ungdomsutvalget fremmer for hovedstyret. Dette vurderes både av
hovedstyrets ansvarlige representant underveis i arbeidet i ungdomsutvalget og av
hovedstyret når en sak er fremmet.
Hovedstyret skal som hovedregel invitere leder (nestleder ved forfall) av utvalget til sine
styremøter. I møtene har utvalgets representant talerett og vil kunne gi innspill fra utvalget.
Gruppestyrene skal som hovedregel invitere sine representanter fra ungdomsutvalget til sine
styremøter. I møtene har utvalgets representant talerett og vil kunne gi innspill fra utvalget.
Representanter fra hovedstyret eller gruppestyrene som deltar på møter/er i prosesser med
ungdomsutvalget skal veilede medlemmene i utvalget samtidig som de skal sikre at utvalgets
medlemmer på en god måte når frem med sine meninger.
2. Medlemmer/representasjon/rekruttering/valg
Medlemmer i utvalget/representasjon:
• Ungdomsmedlemmer i Jardar i alderen 13-19 år.
• Det velges som hovedregel to medlemmer fra hver gruppe som har ungdom i
målgruppen – minimum ett av medlemmene bør velges for to år for å sikre
kontinuitet. I tillegg kan det velges opp til to medlemmer som ikke har tilhørighet til
en gruppe.
• Fortrinnsvis spredning i alder.
• Fortrinnsvis lik fordeling mellom kjønnene.
Rekruttering og valg:
Hovedstyret, gruppestyrene og ungdomsutvalget sørger for å dele informasjon om at det
skal velges nye medlemmer i ungdomsutvalget. Hovedstyret ved daglig leder legger ut
informasjon på jardar.no, på Jardars Facebook-side og sender informasjon til gruppestyrene.
I tillegg sendes det ut epost til medlemmer mellom 13-19 år og foreldre oppfordres til å
bringe informasjon videre sine ungdommer. Ungdomsutvalget står som avsender.
Gruppestyrene informerer i tillegg trenere/oppmenn som oppfordres til å snakke med
ungdommen om ungdomsutvalget. Gruppene informerer om utvalget/valget på sine sosiale
medier.
Ungdomsutvalget informerer og skaper engasjement rundt utvalget når de treffer på
ungdom i målgruppen. Ungdomsutvalgets medlemmer kan også informere/oppfordre til
deltakelse på gruppenes sosiale medier -sider.
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Ungdommene vil bli oppfordret til å melde interesse for å være med i utvalget - til
ungdomsutvalget (egen epostadresse) eller valgkomiteen innen en frist. Ingen
forkunnskaper er krevet.
Valgkomiteen og ungdomsutvalget har deretter dialog med gruppestyrene.
Gruppestyrene velger maksimalt to kandidater hver. Valgkomiteen fremmer en innstilling for
hovedstyret, med maksimum to kandidater fra hver gruppe i tillegg til maksimalt to
kandidater som ikke har tilknytning til en gruppe.
Utvalgets medlemmer velges endelig av Hovedstyret.
3. Organiseringen av arbeidet i utvalget
Hovedstyret oppnevner et styremedlem og en vara som ansvarlige for å bistå
ungdomsutvalget. Vedkommende veileder utvalget og medlemmene i arbeidet.
Utvalget konstituerer seg selv (velger leder og nestleder).
Utvalgets leder/nestleder sørger for å kalle inn til møtene og lage agenda. Det vil være en
fordel om de øvrige medlemmene i utvalget også har faste ansvarsområder (f.eks. sekretær,
sosiale medier -ansvarlig osv.).
Utvalget bestemmer selv antall møter, men det skal avholdes minimum fire møter i løpet av
året. Det bør utarbeides et møteårshjul.
Utvalget er beslutningsdyktige når et flertall av medlemmene er til stede.
Hovedstyret skal som hovedregel invitere leder (nestleder ved forfall) av utvalget til sine
styremøter. I møtene har utvalgets representant talerett og vil kunne gi innspill fra utvalget.
Gruppestyrene skal som hovedregel invitere sine representanter fra ungdomsutvalget til sine
styremøter. I møtene har utvalgets representant talerett og vil kunne gi innspill fra utvalget.
Ungdomsutvalgets representanter har ikke plikt til å møte i styremøter de er invitert til, men
oppfordres til det.
Ungdomsutvalget skal vurdere om en sak krever forankring, ref. det som står om
forventninger over. Ungdomsutvalget skal beskrive for hovedstyre/gruppestyret om og
hvordan en sak er forankret.
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4. Evaluering
Ungdomsutvalget vil bli evaluert mot slutten av perioden, i tilstrekkelig tid til at Årsmøtet vil
kunne fastsette en permanent ordning i 2022. I forbindelse med denne evalueringen skal det
også vurderes hvilke rettigheter medlemmer fra ungdomsutvalget skal ha i hovedstyret og i
gruppestyrene, herunder spørsmålet om stemmerett.
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