
Endringer organisasjonsplan 
 

Forslag 1: 

Linjenummer 98 – Organisatoriske mål 

Medieoppslag 

Endres fra: 150 

Endres til: 185 

Forslag 2: 

Linjenummer 124, 490, 532, 571   

Endre fra: ingen av kjønnene skal ha mindre enn 40 % representasjon 

Endre til: ingen av kjønnene skal ha mer enn 60 % representasjon 

Forslag 3: 

Linjenummer 156-158 

Legge til: 

På periodens første fylkesstyremøte skal hele fylkesstyret skrive under en kontrakt der 

ansvarsområder og arbeidsfordeling blir klargjort. Dette for å ha felles klare retningslinjer for 

arbeidet i styret og hva som ligger i vervet.  

Forslag 4: 

Linjenummer 175 

Endre fra: er leders stedfortreder i alle sammenhenger  

Endre til: er leders stedfortreder i de sammenhenger fylkesstyret har valgt 

Linjenummer 188 

Endre fra: er leders stedfortreder i alle sammenhenger i fravær av politisk nestleder 

Endre til: er leders stedfortreder i de sammenhenger fylkesstyret har valgt  

Forslag 5: 

Linjenummer 232 

Legge til: Lokallagsledere i AUF i Troms 

Forslag 6:  

Linjenummer 287-296 

Legge til nytt kapittel «Trafikklyssystemet» 

AUF i Troms har et trafikklyssystem på lokallagene i Troms. Dette for å lettere kunne skille mellom 

grønne, gule og røde lokallag. Fylkesstyret avgjør hvilke lokallag som går under de ulike kategoriene, 

og fordeler mellom seg ansvaret for oppfølging av lokallagene. AUF i Troms strekker seg alltid etter å 

ha flest mulig grønne lokallag 

• Grønne lokallag: lokallag som har fungerende styre, regelmessig aktivitet og aktiv 

medlemsmasse. 

• Gule lokallag: lokallag som innfrir en eller to av kriteriene for grønne lokallag.  

• Røde lokallag: lokallag som hverken har fungerende styre, aktiv medlemsmasse eller 

aktivitet.  

Forslag 7: 

Linjenummer 348-363 



Legge til nytt kapittel 

Kjøresats 

Troms er et stort fylke med et meget varierende kollektivtilbud, og noen ganger vil praktiske hensyn 

tilsi at vi må benytte oss av personbiler for å komme oss fra sted til sted. Når det gjelder å betale 

enkeltmennesker for å kjøre har de gjeldende satsene vært for små til å dekke mer enn halvparten av 

de reelle utgiftene ved både bensin, vedlikehold og avgifter. 

AUF i Troms skal ha som hovedmål å benytte seg av kollektive løsninger, men i de tilfeller hvor det 

viser seg å være nødvendig å bruke personbiler burde det betales en mer rettferdig sats enn det 

utbetales i dag. Dagens statlige kjøresats er på 4,03 kroner per kilometer, hvor man må skatte for 

beløp over 3,50 kroner per kilometer. Derfor foreslås det å ha satsen under skattepliktig beløp da 

store deler av vår medlemsmasse ikke skatter og det vil kunne bli en unødvendig byrde for dem å ha 

en så høy sats at de må begynne å skatte av det. De foreslåtte kjøresatsene fordrer at AUF i Troms 

må strekke seg så langt de kan for å fylle bilene som kjører på disse satsene, og at attestant på 

reiseregning undersøker distansene som er oppgitt grundig før eventuell attestasjon. 

Det er en sats på tre (3) kroner per kilometer for avstander under fem (5) mil. 

Det er en sats på to kroner og tretti øre (2,30) per kilometer for avstander over fem (5) mil. 

Det er et tillegg på tjue (20) øre på langkjøring over ti (10) mil.  

 

 

Forslag 8: 

Linjenummer 401-402 

Legge til: Om AUF sin representasjon er svært kritikkverdig kan fylkesstyret beslutte å ikke drive 

valgkamp. Det vil da utelukkende bli drevet valgkamp for AUF sine kandidater og de som åpent 

støtter AUF.  

Forslag 9: 

Linjenummer 410-412 

Endre fra: Hver uke det siste året har vi lagt ut et intervju med et av våre medlemmer, kalt ukens 

AUFer. Dette er en god metode for å vise mangfoldet i organisasjonen og for å se hvert enkelt 

medlem. Denne ordningen foreslås videreført. 

Endre til: Hver måned skal det legges ut en post med månedens AUFer på nettsiden eller på 

facebook. Dette er en god metode for å vise mangfoldet i organisasjonen og for å se hvert enkelt 

medlem.   

Forslag 10: 

Linjenummer 427-428 

Legge til: Fylkesstyret setter ned et SOME-crew som har ansvar for AUF i Troms på sosiale media. 

Fylkesstyret avgjør hvilke arbeidsoppgaver gruppa har, og hvilke plattformer AUF i Troms skal være 

synlig på.  

Forslag 11:  

Stryke kapittel 10.3 Infomail og AUFtenposten 

Forslag 12:  

Linjenummer 437-439 



Endre fra: Denne informasjonskanalen skal bare brukes ved tilfeller hvor spesielt viktig informasjon 

skal ut, eller om informasjonen må nå ut til mange raskt. 

Endre til: SMS kan brukes til å informere og innkalle medlemmer til AUF arrangementer. Det er viktig 

at denne kanalen brukes slik at medlemmer er informert om aktivitet i AUF.  

Forslag 13:  

Linjenummer 459 

Legge til: De nasjonale retningslinjene til AUF mot seksuell trakassering skal etterfølges 

 

Forslag 14: 

Linjenummer 580-585 

Endres fra:  

§ 8: Edruskap 

All form for rusmidler på møter og arrangementer i AUF i Troms er ikke tillatt. Enhver person som er 

påvirket av rusmidler vises bort fra AUFs møter. Ved bortvisning må vedkommende selv dekke 

hjemreise og andre utgifter som AUF i Troms normalt dekker. 

 

Endres til: 

§ 8: Edruskap og etiske retningslinjer 

a) All form for rusmidler på møter og arrangementer i AUF i Troms er ikke tillatt. Enhver person 

som er påvirket av rusmidler vises bort fra AUFs møter. Ved bortvisning må vedkommende 

selv dekke hjemreise og andre utgifter som AUF i Troms normalt dekker.  

b) Alle medlemmer plikter å følge våre etiske retningslinjer og ved brudd på disse vil enhver 

person bli vist bort fra våre arrangementer og ved tilfeller suspenderes og ekskluderes. 

Forslag 15: 

Linjenummer 655-693 

Fylkesstyret får fullmakt til å gå igjennom og endre retningslinjene i samarbeid mellom revisor og 

AUF nasjonalt. Endringene skal bekreftes på et representantskap.  


