Vedlegg 1:Endringsforslag til vedtekter
V1

Forslagsstiller: Sentralstyret

Forslagstype: Endringer i antall utvalg

Linjenummer:
Debatttype:

Gammelt

RE:ACT har hatt tre utvalg; integrering og kulturmøter, internasjonalt
arbeid og bærekraftsutvalget.

Nytt

RE:ACT endrer til å ha to utvalg; internasjonalt arbeid og
bærekraftsutvalget.

Forklaring

Det har vært utfordrende å fylle alle utvalgene samt holde de i arbeid.
Gjennom sist styreperiode er det internasjonalt arbeid og
bærekraftsutvalget som har vært mest aktive. Vi ønsker å styrke
aktiviteten der vi allerede har mer engasjement og flytter derfor fokus
på dette i stedet for å forsøke å etablere et utvalg som per dato ikke
har vært i kontinuerlig aktivitet.

V2

Forslagsstiller: Sentralstyret

Forslagstype: Endre varamedlem til styremedlem

Linjenummer:
Debatttype:

Gammelt

Sentralstyret har hatt to varamedlemmer. De har hatt stemmerett på
møter der det ikke har vært tilstrekkelig med oppmøte av verv for å
vedta saker.

Nytt

Endring i benevnelsen varamedlem til styremedlem og en
medfølgende stemmerett.

Forklaring

Hensikten er å gi varamedlem mer ansvar og retten til å være delaktig i
sentralstyret på samme linje som de resterende vervene.
Arbeidsoppgaver i form av inntredelse i eventuelle verv forblir.

V3

Forslagsstiller: Sentralstyret

Forslagstype: endring i visjonen
Gammelt

Linjenummer:
Debatttype:

*(Kan leses separat nederst i dokumentet.)

Nytt

**(Kan leses separat nederst i dokumentet.)

Forklaring

Hensikten med den nye visjonen er at det skal være lettere å forstå
RE:ACT sitt arbeid, visjon og formål. Den er kortet ned og forsøkt
konkretisert.

V4

Forslagsstiller: Sentralstyret

Forslagstype: Nytt vedtak

Linjenummer:
Debatttype:

Gammelt
Nytt

Styret kan vedta nye medlemmer i utvalgene.

Forklaring

Det har vært en utfordring å fylle utvalgene til generalforsamling.
Tiltaket har med hensikt å enklere kunne utvikle og utvide
arbeidskapasiteten til utvalgene og påfølgende RE:ACT som
organiasasjon.

*Nåværende visjon og utforming av RE:ACT sitt formål med arbeidet
Hvem er vi?
RE:ACT er en partipolitisk uavhengig organisasjon for de mellom 15 og 30 år. For å
bli med i RE:ACT trenger man ikke å ha tidligere erfaring – her er det plass til alle!
RE:ACT er Strømmestiftelsen sin ungdomsorganisasjon, og vi deler
Strømmestiftelsen sine verdier om verdighet, rettferdighet og solidaritet. Link til vår
moderorganisasjon finner du her: https://strommestiftelsen.no
RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom!
Vi ser på fattigdom som mangel på muligheter og en konsekvens av urettferdigheten
i verden. Som Strømmestiftelsen sin ungdomsorganisasjon utfordrer vi unge til å
reagere på global urettferdighet gjennom lokal handling. Les mer om vår
moderorganisasjon her: https://strommestiftelsen.no/

RE:ACT vil skape fellesskap der ungdom blir utfordret til å endre livsstilen sin og
holdninger til andre kulturer. Dette vil vi gjøre gjennom kulturmøter, engasjerende
informasjonsarbeid og aktiviteter som problematiserer nordmenns forbruksmønster.

RE:ACT er en ungdomsorganisasjon der målgruppen er de mellom 15 og 30 år.
RE:ACT er en ikke-kommersiell og partipolitisk uavhengig organisasjon som er åpen
for alle uansett religion og livssyn.

Hva jobber vi med?
RE:ACT ønsker at flere unge skal bli engasjert i Nord/Sør-spørsmål. Gjennom møter
med andre kulturer tror vi at unge vil få større nærhet til globale problemer. Et av
våre fokusområder er å jobbe mot stereotypier av og fordommer mot andre land og
kulturer. Vi mener også at forbruksmønsteret og handelssystemet i verden er viktige
grunner til urettferdighet. Vi ønsker derfor å fremme et rettferdig og bærekraftig
forbruk. Vi er opptatte av at unge skal få økt kunnskap om global urettferdighet, og at

både holdninger og handlinger må endres for å skape reelle forandringer i verden.

Hvordan jobber vi?
RE:ACT sitt arbeid foregår hovedsakelig i lokallagene. Disse skal være et
samlingssted der unge sammen engasjerer seg for en mer rettferdig verden.
RE:ACT har også et sentralledd som har ansvar for å lage nasjonale holdnings- og
informasjonskampanjer, og arrangere felles kurs- og inspirasjonshelger for
medlemmer fra hele landet.

Lokallagene
RE:ACT har lokallag sprett rundt i Norges land. Vi jobber med å spre kunnskap og
interesse for mer rettferdige og bærekraftige valg i hverdagen. Dette gjør vi gjennom
aktiviteter som reprasjonskvelder, «dumpster diving», matdyrking, plogging,
klesbytting og temakvelder. Lokallagene er sosiale og inkluderende, og det blir ofte
arrangert språkcafeer, turer og filmkvelder for medlemmene.
Vi i RE:ACT vet at alle har noe å bidra med! Vil du være med å jobbe for en rettferdig
og bærekraftig verden? Bli med i et utvalg eller et lokallag nær deg!

**Forslag til ny visjon og utforming av RE:ACT sitt formål med arbeidet
Vår visjon
RE:ACT sin visjon er en mer rettferdig og bærekraftig verden. Som
Strømmestiftelsen sin ungdomsorganisasjon utfordrer vi unge til å reagere på global
urettferdighet på lokalt nivå. Våre fokusområder er bærekraftig livsstil og forbruk, i
tillegg til bevissthet rundt økonomisk og sosial ulikhet, og konsekvensene av dette i
verden. Vi mener at klimaendringene og ulikhet i verden må bekjempes både lokalt
og globalt. Vi har både et ansvar og en mulighet til å gjøre en forskjell.
Hva jobber vi med?
Det vi gjør i hverdagen og i vårt lokalmiljø har global påvirkning. Derfor er vi i
RE:ACT opptatte av at unge skal få økt kunnskap om global urettferdighet, og at
både holdninger og handlinger må endres for å skape reelle forandringer i verden.
Gjennom samfunnsbevisste valg kan vi i felleskap gjøre verden mer rettferdig og
bærekraftig!
Hvordan jobber vi?
Lokallagene:
RE:ACT har lokallag over hele Norge. Vi jobber med å spre kunnskap og interesse
for mer rettferdige og bærekraftige valg i hverdagen. Dette gjør vi gjennom aktiviteter
som reparasjonskvelder, «dumpster diving», matdyrking, klesbytting og temakvelder.
Lokallagene er sosiale og inkluderende, og det blir ofte arrangert språkkafeer, turer
og filmkvelder for medlemmene.
Vi i RE:ACT vet at alle har noe å bidra med! Vil du være med å jobbe for en rettferdig
verden? Bli med i et utvalg eller et lokallag nær deg!
(Link til lokallagene)
Sentralstyret:
Sentralstyret til RE:ACT gir støtte til lokallagene og utvalgene. Styret jobber også
med å utforme kampanjer på sentralt nivå, og arrangerer kurs for alle medlemmene.

Hvert år gjennomfører vi en kampanje sammen med vår moderorganisasjon
Strømmestiftelsen, og her er det sentralstyret som legger til rette for planlegging og
gjennomføring.
Det arrangeres jevnlig styremøter hvor viktige tema for organisasjonen blir diskutert.
Sentralstyret består blant annet av RE:ACTs leder, lederne for de ulike utvalgene, og
flere andre administrative roller. Medlemmene blir valgt inn ved Generalforsamlingen
hvert år. Kunne du tenke deg å være med i sentralstyret til RE:ACT? Da kan du lese
mer om de ulike rollene som blir tilgjengelig ved årets Generalforsamling her!

Utvalgene
Per i dag har RE:ACT to utvalg – Bærekraftsutvalget og Internasjonalt utvalg. Disse
jobber med å samle inn og spre kunnskap om sine temaer. Altså gir utvalgene god
støtte til både lokallagene og sentralstyret. I tillegg har utvalgene sine egne
kampanjer på sosiale medier, kommer med innspill til politiske prosesser, og skriver
artikler og leserinnlegg om dagsaktuelle og viktige problemstillinger.
Utvalgene er åpne for alle. Er du interessert i å være med i et av våre utvalg og øke
din egen og andres kunnskap om viktige temaer? Ta kontakt med oss her!
(Link til utvalgene)
Samarbeid:
(liste over samarbeidspartnere)
Slagord
RE:ACT – for en bærekraftig og rettferdig verden.

