Referat
Møte:

Styremøte

Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:

26-27. september.

Referent:

Kristian Gravermoen

Sak

Tilstede:

Geilo
Joachim Jakobsen
Forfall:

Joachim Jakobsen
Live Bendiksby
Jørgen Wear
Siri Lien
Iren Grue
Kristian Gravermoen
Victoria Cavallini

Beskrivelse/Oppfølging/Vedtak
1. Oppmøte.
2. Godkjenning av
forrige møte.

Godkjent.

3. Hva her skjedd i
kommunen der du
bor?

Hønefoss: Veldig lite. Mulig planlegning av
ungdomskonferanse.
Røyken: Jørgen har snakket med ansvarlig for stormøte i
kommunen. Det sendes to deltakere. Prøver å få en fra
ungdoms- og videregående skole til vårmøtet. Lys
festivalen i Slemmestad, som var Norges største.
Modum: Oppstartsmøte i Modum Ungdomsråd, med ny
ledelse. Kristian ble leder. Timesekspressen line 10 skal
muligens legges ned, og kommunen er veldig i mot det.

4. Kollektivtransports
aken.

Kongsberg: Lite har skjedd. Planlegning av
Kongsberggrøssen. Bruker fortsatt av prispengene fra før
sommeren.
Jørgen informerer.
- Kontaktperson i fylket. Mail er sendt, og svaret er
diffust.
- Prøvd å åpne dialog med Brakar angående
barnebillett for 16 åringer, men vi har problemer
med å få en seriøs respons. Vi har mottatt svar på
epost, som svarer dårlig på det vi ønsker. Et mer
fullkomment svar skal komme senere.
- Vi har fått over 300 på spørreundersøkelsen.
Problemet er at majoriteten av svarene kommer
fra Drammen Kongsberg og Ringerike regionene.
- Vi må vise til ordningene fra Østfold FK. Det er
blant annet ordninger som økt barnebillett til 20
år.
- Denne saken blir første prioritet frem mot
årsmøtet.

Ansvar/Tidsfrist/
Merknader

5. Arbeidet denne
høsten.

-

Strategi for hvordan styret skal jobbe.
Samarbeid med BUFT og Rina.
Hvordan skal styret arbeide sammen?
BUFT må begynne å jobbe mer uavhengig av Rina.

6. Årsmøte/
Demokratiskolen

-

Arbeidsgruppa skal være bestående av hele styret.
Hilde Palerud jobber innstilling med innstilling fra
valgkomiteen.
Vi har booket Bert Torp, som skal foredra om taleog debatteknikk og mye annet.
Sosialt samvær blir bading. Det må informeres om
badetøy.
Etter lunsj på søndag får vi besøk av Kierulf fra FRP,
som informerer om det politiske systemet i
Buskerud.
Det blir tre valg i løpet av helgen. Det ene valget
blir på lørdag, valget om hvem som skal inn til
styret. Lørdag kveld diskuteres vervene innad i
styret med Hilde. På søndag velges vervene. Det
blir også valg for ungdomspanelet på søndag.
Det skrives innstillinger om hvem som er til valg.
Begynne arbeidet av ny saksliste.
Styret skal begynne å jobbe med neste møte fast,
slik at vi alltid ligger godt i forveien.
Lage Prezi om BUFT for senere anledninger.
Innkjøp av gaver. Oppgave for en i styret å ha
kontakt med ungdomsbedrifter angående gaver.
BFK sidene
Oda er opptatt med studier i Bergen, men ønsker å
komme til årsmøtet som ordstyrer.
Hvis Oda ikke kan stille må vi finne en ordstyrer
som er utenfra, og ikke har stemmerett eller er
Rina. Eventuelt spør EO.

-

-

7. Planlegging av
neste møte.

-

8. Kontakte Oda

-

9. Program for
helgen.
10. Plan for sekretær.
11. Referat og rapport
fra stormøtene.
12. Arbeidsoppgaver
for ny leder.

Saken er blitt tatt opp to ganger i referatet, og kan sees
under punkt 7.
-

Dele referat på BFK siden. Sende det til alle
deltakere, kommuner og BFK.

Saken er blitt tatt opp to ganger i referatet, og kan sees
under punkt 10.
-

Ny leder skal tale for fylkesutvalget i november.
Dette må inn i styringsplanen.

-

Neste
styremøte
skal styret
arbeide
med flere
styreinstru
kser og
samarbeid
innad. Må
tinn på
neste
saksliste.

Oda kan komme.

13. Eventuelt.

