Nominasjon til styret i NTL Ung, perioden 2019-2020
På NTL Ung-konferansen i mars 2018 ble det valgt en valgkomité som skal innstille nytt styre
ved NTL Ung-konferansen 2019. Valgkomiteen ønsker at organisasjonsleddene i NTL sender
inn forslag til styremedlemmer innen 15. januar 2019. Forslag sendes til valgkomiteens leder
på marenhedne@gmail.com. Legg ved en kort begrunnelse eller motivasjonsbrev for hver
kandidat, samt en CV eller annen beskrivelse av tidligere erfaring. Dersom du har spørsmål til
noen av vervene eller andre spørsmål angående valget kan du kontakte leder av
valgkomiteen, Maren Holthe Hedne. Nederst i brevet følger en beskrivelse av de ulike
vervene. Sittende styremedlemmer er gitt frist 15. januar 2019 for å stille seg disponible til
gjenvalg, men vi understreker at alle verv står på valg på NTL Ung-konferansen, og dere står
derfor fritt til å nominere både sittende og nye kandidater til de vervene dere måtte ønske.
Organisasjonsleddene i NTL, deriblant studentgruppene, velger selv hvilken prosess de
ønsker i forkant av nominasjonene. Valgkomiteen oppfordrer imidlertid
organisasjonsleddene til en åpen og inkluderende prosess, der unge medlemmer på tvers av
organisasjonen gis mulighet til å stille. Dere kan nominere så mange kandidater dere selv
ønsker, i prioritert eller vilkårlig rekkefølge. Både sentrale og lokale organisasjonsledd kan
nominere kandidater.
Styret i NTL Ung
Styret i NTL Ung består av minst sju og høyst ni medlemmer, hvorav leder, nestleder og ett
styremedlem utgjør arbeidsutvalget. I arbeidsutvalget skal både studentmedlemmer og
yrkesaktive medlemmer være representert. Arbeidsutvalget og styret fordeler selv
oppgavene mellom seg i perioden.
I tillegg velges tre fast møtende varaer. For å være valgbar til styret i NTL Ung kan man ikke
være eldre enn 35 i perioden man velges for. Ved valg til styret i NTL Ung skal begge kjønn
være representert med minst 40 prosent, og sammensetningen av styret bør gjenspeile
mangfoldet i medlemsmassen. Hverken studentmedlemmer eller yrkesaktive medlemmer
skal ha færre enn tre representanter i styret.
NTL Ung har kontorplass på forbundskontoret, og medlemmene av arbeidsutvalget frikjøpes
tilsvarende totalt to årsverk. Som hovedregel fordeles frikjøpet primært mellom leder og
nestleder. Leder og eventuelt andre tillitsvalgte som er frikjøpt i hel stilling for å ivareta verv i
NTL Ung kan ikke inneha andre verv i NTL eller LO, unntatt verv oppnevnt i kraft av disse
vervene.
Styret arbeider innenfor de rammene NTL Ung-konferansen fastsetter. Styrets arbeid
innebærer blant annet å avholde kurs på ulike nivå, samle ungdomstillitsvalgte på tvers av
foreninger og landsforeninger, gjennomføre aktiviteter og vervetiltak rettet mot studenter og
unge arbeidstakere og å arbeide for å etablere og følge opp studentgrupper på
studiestedene.

Leder i NTL Ung
Leder skal lede og koordinere NTL Ungs arbeid. Dette innebærer økonomisk ansvar for NTL
Ung, personaloppfølging av NTL Ungs tillitsvalgte, drifte kontoret, ha det øverste politiske
ansvaret og representere NTL Ung i ulike fora. Leder er det primære kontaktpunktet mellom
NTL Ung og NTLs organisasjonsledd, forbundet sentralt og representerer NTL Ung i det
sentrale ungdomsutvalget til LO. Leder av NTL Ung tiltrer forbundets landsstyre med tale-,
forslags- og stemmerett. NTL Ungs leder skal videre forberede og lede styremøtene, være
talsperson for NTL Ungs politikk, følge opp styret og ha kontakt med samarbeidspartnere i
og utenfor NTL.

Nestleder i NTL Ung
Nestleder er leders stedfortreder. Nestleder har ansvaret for studiestedprosjektet. Med dette
menes koordinering av aktivitet under semesterstart og annen verveaktivitet rettet mot
studenter, samt opplæring av de studenttillitsvalgte, organisering av kontaktmøter,
skyggeregnskap, rådgivning og praktisk bistand.
Nestleder har forøvrig ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av NTL Ungs
kurs og konferanser, deriblant NTL Ung-konferansen. Nestleder står for praktisk
tilrettelegging av styremøter og referatføring av styremøter, gjennomfører hoveddelen av
NTL Ungs kommunikasjonsarbeid, samarbeider med lokale organisasjonsledd i NTL og har
kontakt med de ungdomstillitsvalgte, LOs ungdomssekretærer, og for koordinering av NTL
Ungs aktivitet på sommerleirer i samarbeid med LO.

Medlem av arbeidsutvalget (AU-medlem)
I inneværende periode har AU-medlemmet hatt ansvar for å lede en av tre interne
arbeidsgrupper i styret, samt en av tre forberedende komiteer til NTL Ung-konferansen. AUmedlemmet har deltatt i AU-møter og mindre, daglige beslutninger som ikke har gått til
møtebehandling, bistått nestleder med gjennomføring av arrangementer og hatt
hovedansvar for gjennomføringen av sommerleirturneen. Det har også vært noe
representasjonsarbeid.

Øvrige styremedlemmer
Styremedlemmene møter på styremøter, ordinært tre hvert halvår. Det arbeides kontinuerlig
med ulike arbeidsoppgaver tilknyttet NTL Ungs ordinære aktivitet underveis i året. På første
styremøte deler man inn i arbeidsgrupper etter ønske og behov.
Prosessen framover
Valgkomiteen avholdt sitt første møte 22. oktober. Alle sittende styremedlemmer blir bedt
om å komme med tilbakemelding på hvorvidt de stiller seg disponible for gjenvalg og
organisasjonsleddenes bes nominere kandidater innen 15. januar. Alle kandidater vil gis en
grundig vurdering av komiteen, og vil bli kontaktet i løpet av prosessen. Aktuelle kandidater

vil kalles inn til en samtale. Komiteen leverer sin innstilling senest én uke før NTL Ungkonferansen, som avholdes 27.-29. mars 2019.
Lykke til med prosessen!
På vegne av valgkomiteen,
Maren Holthe Hedne
Valgkomitéleder NTL Ung
marenhedne@gmail.com | 902 36 430

