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Jørgen Wear
Live Bendiksby
Mari Opheim Berg
Vetle Olsen-Ryum
Mads Vejlgaard Evensen
Ingjerd Erika Eid Skjerven
Timo Nikolaisen
Chrisander Ålien
Elena Teigen
Neda Schulz
Eugen Sebastian Hovden Haush
Sondre Kvalshaugen Glesne
Kristoffer Gasmann Hauge
Fraværende:
Otilie Røer Tvedt
Jacob Sand Kruse
Kasper Fuhre Myhre
Ungdomskoordinatoor
Rina K. Yamamoto
[Navn Navnesen]

Kopi

Referat
NR.

SAK

BESLUTNING

1.

Mobiltårn

2.

Opprop

3.

Varaer

Ingen varaer denne gangen.

4.

Godkjenning av referat
og sakliste

Ingen innvendigner

5.

Arrangement

- BSSSC
Integrering og inkludering. Mat som
virkemiddel for å inkludere. Snakket om
BSSSC og hvordan samfunnet kommer
til å se ut i 2030, og man kom fram til at

ANSVAR/FRIST

Mari
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man burde møtes fysisk, og ikka tar alt
over nettet.
Og man kom fram til at integrering skjer
best når man møtes fysisk, - ikke bare
digitalt eller på nett.
Det ble også jobbet frem forslag til
hvordan videre organisering av
ungdomsmedvirkningen i BSSSC bør
være. Dette legges frem for de som skal
representere BUFT ved ØStsamUng i
november.
Til informasjon:
Norge ved Østlandssamarbeidet overtar
driften av BSSSC for neste periode.
Fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg
er valgt til ny styreleder i BSSSC.
- Kunnskapsdepartementet
De som representerte BUFT satt i et
panel og snakket om hva de synes er
vikitg i den videregående skolen.
Representantene var engie med mange
av punktene som de voksne hadde
skrevet fra før.
Representantene hadde også med et
underlag basert på BUFTs tidligere
politikk om videregående opplæring.
Dette ble overlevert KD, som tar det
med seg i det videre arbeidet.
- ANMU
Snakket om det neste steget for ANMU.
Den siste tiden har det vært lite
progresjon.
Det er ikke lenger et krav om at leder
skal være med i AMNU, andre kan også
være medlem istedenfor.
Det ble informert om at Hedmark
trekker seg fra ANMU. Saken legges
frem for årsmøtet, som taar stilling til
BUFTs videre engasjement i ANMU.
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6.

Kulturkonferansen

26-27.januar er det kulturkonferanse
der ungdom og kultur er temaet. Det
blir bestemt hvem som skal reise av det
nye UP i desember.

7.

ØstSamUng og Pärnu i
November

11-13 november er det ØstsamUng i
Hedemark. AMNU kommer til å være
der. Vi kan sende 5 representanter.
Valg:
- Timo, Vetle, Kristoffer og Mads reiser,
samt enten Chrisander eller
leder/nestlede.
- Sondre er vara.
10-12 november skal BFK på
jubileumstur til Pärnu. Rina kan ta med
seg to ungdommer. En av de som blir
med skal holde et innlegg.
Disse vil: Mads, Sebastian, Timo og Live.
Valg: Live og Sebastian reiser.

8.

Regionsformen

Besøk av Kjersti. Hun snakket om
regionsreformen, hva som skal skje og
hvordan vi ungdom kan være med å
påvirke.
Stortinget har bestemt at Norge skal gå
fra 19 til 10 fylker.
God informasjon før vi kommer med
innspill til Kjersti.

Kjersti Bærug
Hulbakk

9.

Handlingsprogram:
Samferdsel

1. En beskrivelse av de viktigeste
samferdselsutfordringene på
fylkesvegnettet og for kollektivtrafikken
i kommunene/kommuneregionene

Rina

2. Innspill på prioriterte
infrastrukturtiltak i kommunene og
kommuneregionene. Innspillene kan
gjerne sendes som et omforent forslag
fra hver av kommuneregionene
Mads og Kristoffer skal prøve å svare på
disse spørsmålene så godt de kan.
10.

Valgkomiteen

Valgkomiteen starter å jobbe mot
årsmøtet

Side 3 av 4

Møtereferat

11.

Høringssvar

Skrive høringssvar om
karriereveiledning og
rådgivningstjenesten.
Frist: 07.11.2016
Ingjerd, Sondre og Rina skal skrive
svaret.

Rina

12.

Workshop

Jobbe:
1. Rådgivningstjenesten: Sondre
og Ingjerd
2. Hva er de viktigste
samferdselsutfordringene?
Mads og Kristoffer
3. Leserinnlegg – skamløs: Neda,
Elena
4. Fraværsgrensen: Vetle,
Sebastian og Chrisander
5. BFK-konferansen
6. Årsmøtet: Mari, Live og
Jørgen
7.
De som ikke ble ferdig, gjør det ferdig
hjemme. Om en uke- 2.oktober skal
alle innleggene presenteres på upsiden på Facebook.

Rina

13.

Eventuelt
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