
Forslag til sak på årsmøtet i HEF Rogaland lørdag 12. mars: 

Regionslag/lokallag i HEF bør støtte lokallagene i Humanistisk 

Ungdom (HU) med en administrativ stilling 

 

Bakgrunn: 

HU nasjonalt ble stiftet i 2007. Flere ungdommer fra Rogaland var delaktig i dannelsen av HU 

sentralt. Det ble ikke lenge etter startet flere lokallag av HU i Rogaland. Av disse er alle unntatt et 

nedlagt (tidligere Sandnes og omegn lokallag, nå Sør-Rogaland lokallag) og et har gjenoppstått 

(Haugaland lokallag). 

Det er i dag 12 lokallag i Norge, og store regioner som for eksempel Vestland har nå ikke lokallag.  

Lokallagene til HU er de som skaper aktivitet for humanistiske ungdommer i ungdommenes 

nærområde. Opp gjennom årene har det vært spillekvelder, temakvelder, hytteturer, bowling, 

lasertagg, trampolinepark, kinoturer, demonstrasjoner, politiske markeringer og mye mer. 

Det er naturlig at mange av våre konfirmanter kan tenke seg å melde seg inn i et lokallag i HU – i 

hvert fall om lokallaget er aktivt og skaper aktivitet. Mangler vi lokallaget så går HU – og dermed også 

HEF – glipp av mange mulige medlemmer.  

Lokallagene i HU vil også være naturlig rekrutteringsgrunn for konfirmasjonsledere, 

konfirmasjonsassistenter og andre tillitsvalgte i HEF – både lokalt og nasjonalt. 

I tillegg vil aktive ungdommer på sikt også kunne bli aktive deltakere – og arrangører – for HEF sine 

lokale arrangement/aktiviteter.  

Utfordringen til HU er at de som er aktive og blir tillitsvalgte ofte har en tendens til å forsvinne etter 

kort tid. Det er mange og sammensatte årsaker til dette, blant annet flytting i forbindelse med 

utdanning/jobb, store endringer i hverdagen på kort tid (for eksempel pga læreplass, overtid, 

studiebelastning) og også slitasje pga for få tillitsvalgte og arbeidsoppgaver som mange oppfatter 

som krevende. For eksempel økonomiansvar og det å arrangere årsmøte mm.   

For å hjelpe på dette og forhåpentligvis øke antallet medlemmer og tillitsvalgte i HU – og dermed 

også på sikt HEF – ber vi om at regionsårsmøtet ber regionsstyret se på mulige modeller for å styrke 

HU med en kontoransatt. Den kontoransatte kan for eksempel ha ansvaret for å arrangere årsmøter, 

kalle inn til styremøter, skrive referat, ha økonomioversikt, minne på tidsfrister og bidra med enkelte 

oppgaver i forhold til aktiviteter eller arrangement.  

Med to lokallag av HU kan dette f.eks. være en 20% stilling.  

Forslag til vedtak: 

-Regionsstyret skal utarbeide en modell med en ansatt jobber for HU i Rogaland. Eventuelt kan 

lokallagene i HEF Rogaland bidra med finansiering av dette.  

-HU sine lokallag skal være delaktig i arbeidet med utarbeidelse av denne modellen, slik at den 

ivaretar HU sitt behov.  

-Regionsstyret skal også jobbe aktivt for å fremme slike løsninger på nasjonalt nivå. 


