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Benoemingen
LAVA - Hoofdredacteur
Anne de Rooij (tot aan Najaarscongres 2012)

ECOSY Vertegenwoordiger
Erik Theunissen (tot aan Najaarscongres 2012)

Scoutingscommissie
Wouter Booij
Bart van Bruggen
Marushka Gijsbertha
Rawa Hassan
Bart Juttmann
Mayke Kikstra
Maria Koster
Randy Martens
Mohammed Mohandis
Jantine Ploeg
Luella de Regt
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Huishoudelijk Reglement
HR wijziging
Zie bijlage

HR Amendementen
A1.

Korting

Artikel:

2:3 lid 1

Toevoegen nieuw lid:
Kortingsactie contributie
Bij acties kan het landelijk bestuur korting geven.
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A2. Samenstellen Congreskrant

Artikel:

5:1 lid 4

Huidige tekst: Het presidium wordt door het Landelijk Bestuur geraadpleegd over de algemene
voorbereiding van het Congres en het opstellen van de Congreskranten.
Vervangen door: De secretaris stelt de Congreskranten samen, als lid van het presidium.
A3. Overzicht actuele beslispunten
Artikel:
5:2

Toevoegen nieuw lid: Het presidium houdt een overzicht bij van de geldende Congresbesluiten van tijdelijke
aard.
A4. YNIMD
Artikel:
6:4 lid 1

Huidige tekst:
Het congres kiest, op voordracht, voor een termijn van twee jaar, tijdens het Najaarscongres: a.
afgevaardigde voor de politieke ledenraad van de PvdA, deze dient lid te zijn van de PvdA; b. ECOSY
vertegenwoordiger; c. IUSY vertegenwoordiger; d.Hoofdredacteur LAVA
Toevoegen: YNIMD vertegenwoordiger
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Beslispunten
B1: Kandidaatstellingsprocedure

Instellen Scoutingscommissie
Een scoutingscommissie voor het Landelijk Bestuur wordt in het leven geroepen.
Deze scoutingscommissie heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:
 Reclame maken voor bestuursfuncties
 Vragen beantwoorden en kandidaten informeren over de bestuursfuncties
 Onder JS-leden zoveel mogelijk jongeren motiveren zich te kandideren voor een bestuursfunctie
 De diversiteit van het bestuur nastreven, op alle mogelijke gebieden. Dit betekent dus ook dat de
scoutingscommissie specifiek moet gaan scouten op bepaalde eigenschappen, wanneer blijkt dat
leden met deze eigenschappen zich tot dan toe minder hebben gekandideerd
 De voorlichting die de commissie geeft, is vertrouwelijk
 De commissie onthoudt zich van ieder oordeel over de kandidaten naar buiten toe
 De scoutingscommissie dient een plan te maken voor hun scouting en dit te publiceren in januari op
de website of in de LAVA.
Samenstelling van de scoutingscommissie:
 Elk lid kan zich kandideren
 Tussen de 5 en 15 leden
 Er zit geen zittend LB-lid in de commissie
 Het streven moet zijn dat de commissie een afspiegeling is van de vereniging
 De scoutingscommissie wordt op elk najaarscongres benoemd, leden kunnen meerdere jaren in de
commissie zitten.
Overig:
 Het presidium fungeert als postbus en ontvangt alle kandidaatstellingsbrieven van de kandidaten.
Het presidium communiceert deze via de congreskrant naar alle leden.
 Klachten over de gang van zaken bij de kandidaatstellingsprocedure (hetzij over de commissie,
hetzij over het Landelijk Bestuur)worden ingediend bij het presidium.
 Functieprofielen worden opgesteld door het huidige Landelijk Bestuur en goedgekeurd door de
adviesraad.
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B2: Homogeweld

De JS, in congres bijeen,





geschokt door het toenemende geweld tegen homoseksuelen, met name in de Randstad;
verontrust over de houding van een groot deel van de Nederlandse bevolking dat van mening is dat
homoseksualiteit geaccepteerd is en dat er geen actie noodzakelijk is;
van mening zijnde dat iedere vorm van discriminatie verwerpelijk is;
van mening zijnde dat geweld gestoeld op discriminatie nog verwerpelijker is;

Besluit:
dat de Jonge Socialisten zich zullen inzetten om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen. Zij dit zullen doen
door in het komende half jaar activiteiten te organiseren in het kader van acceptatie van homoseksualiteit.
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Actuele moties
Actuele motie 1
De Jonge Socialisten, in vergadering bijeen,
Constaterende dat:
er een begrotingstekort van € 28.090.- op de begroting voor 2011 is;
dit tekort bijna 10% van de totale begrotingsomvang bedraagt;
€ 23.090.- van dit tekort structureel is;
structurele tekorten een aanslag vormen op de algemene reserve en daarmee op de financiële continuïteit van de
Jonge Socialisten;
wanneer er niets gebeurt, de Jonge Socialisten binnen 5 jaar failliet zijn.
Overwegende dat:
door de bovenstaande problematiek de behoefte bestaat om op zeer korte termijn geïnformeerd te worden over de
financiële vooruitzichten.
Roept het bestuur op dat:
een sluitende meerjarenbegroting (3 jaar) op te stellen;
deze meerjarenbegroting (2012-2014) te presenteren in de adviesraad voor 1 april en voor te leggen op het
voorjaarscongres 2011.

Actuele motie 2
De Jonge Socialisten, in vergadering bijeen,
Constaterende dat:







er een begrotingstekort van € 28.090.- op de begroting voor 2011 is;
€ 23.090.- van dit tekort structureel is;
structurele tekorten een aanslag vormen op de algemene reserve en daarmee op de financiële continuïteit van de
Jonge Socialisten;
wanneer er niets gebeurt, de Jonge Socialisten binnen 5 jaar failliet zijn.
daarmee de noodzaak bestaat om de uitgaven op lange termijn te drukken;
de verdeling tussen organisatiekosten (2/3 van de begroting) en activiteitenkosten (1/3 van de begroting) op de
begroting 2011 uit balans is

Overwegende:



Dat het belangrijk is dat het Landelijk Bestuur de leden betrekt bij belangrijke onderwerpen, omdat we een
democratische organisatie zijn
Deze redenen is het wenselijk om dit onderwerp regelmatig in de adviesraad te bespreken

Roept het Landelijk Bestuur op:




De adviesraad, waarin de leden via afdelingen en werkgroepen verenigd zijn, regelmatig op de hoogte te wordt
gesteld van de actuele stand van zaken rondom de financiële problematiek. De adviesraad adviseert het Landelijk
Bestuur hierover.
Een adviesraad te organiseren begin januari 2011, speciaal gewijd aan dit onderwerp, en verder zo vaak als gewenst
wordt door de Adviesraad bij een te komen over dit onderwerp. Voor deze overleggen personen uitnodigen met
voldoende expertise.
Om samen met de adviesraad naar de verdeling van organisatiekosten en activiteitenkosten te kijken, omdat deze
uit balans is
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