Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:

Styremøte
29-30 November 2013
Hønefoss
Joakim Kasin Jakobsen

Tilstede: Joakim Kaasin Jakobsen, Leder
Jørgen Wear, Nestleder
Siri Lien
Iren Grue
Ungd.koordinator Rina K. Yamamoto

Referent:

Rina K. Yamamoto

Sak
1.
Godkjenning av
referat fra forrige
styremøte
2.
Hva har skjedd siden
sist?
Status i kommunene.

Forfall:

Live Bendiksby

Beskrivelse/Oppfølging/Vedtak:

Ansvar/Tidsfrist/Merknader

Godkjent uten anmerkninger.

Siri: Ungdomskonferanse i Hønefoss i
dag (fredag 29.november) om psykisk
helse.
Iren: Ål Ungdomsråd har delt ut penger til
forskjellige prosjekt, blant annet fikk
sykkelklubben penger til vedlikehold av
sykler og sykkelbane.
Jørgen: Har ikke full oversikt siden han er
ute av Barn og unges kommunestyre i
Røyken, men vet det har vært et
dialogmøte med formannskapet i Røyken.
Røyken har også hatt 'kick off' til UKM.
Joakim: Feiring av at Kongsberg er kåret
som årets barne- og
ungdommskommune. Møte i UR og UKM.
Ungdomskoordinator:
Jobber med nettverksmøter for
kommunene og fylkeskoordinatorene,
jobber med å tilrettelegge årsmøte for
BUFT, Frivillighetskonferansen 2013:
Morgendagens frivillige, Ønsker
samarbeid med Drammen Kommune:
Unge ledere. Tilflytningskonferanse:
Ungdomsperspektivet.
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3.
Høring:
Lovfestet rett til
Medvirkningsordning
For ungdom

4.
Tilflytningskonferansen
5-6 mars 2014

5.
TrafikksikkerhetsKonferanse
12.-13.februar 2014
Sundvolden hotel

Kort presentasjon av høringssvaret

Iren Grue

Presenterte Power Pointen BUFT har
sendt som høringssvar.
Rina har sendt den til IT for å legge den ut
på sidene til BFK om
ungdomsmedvirkning, men så langt er
den ikke lagt ut. Legger ut link når det er
gjort.

BUFT er invitert til å holde innlegg på
Tilflytningskonferansen 5-6.mars 2014
Styret ønsker å gi et ungdomsperspektiv
på tilflytning og foreslår et tredelt
innlegg:
Tilflytterperspektivet:
Hvordan er det å komme ny som ungdom
til en kommune? Hva kan gjøres for at
man skal føle seg godt mottatt?

Finne en ungdom som kan si
noe om dette. Legge det frem
for BUFT.

En ny potensiell venn i bygda :
Hvordan er det når det kommer nye
ungdommer til kommunen/klassen?

Iren Grue/Ål
Stiller om hun ikke har
tentamen disse dagene

Hva er en god kommune for barn og
unge?
Kongsberg er kåret som årets barne- og
ungdomskommune. Hvorfor det?

Joakim Kasin Jakobsen/
Kongsberg

BUFT er invitert til å stille med to
deltagere til konferanse om
trafikksikkerhet.
To av foredragene omhandler
ungdomsulykker direkte.

Rina legger ut forespørsel på
BUFT-insider siden og
undersøker om noen vil delta
som representant for BUFT.

Styret foreslår at Siri Lien stiller fra styret
siden hun utformet høringssvaret om
samferdsel på vegne av styret i BUFT. Siri
undersøker om hun har mulighet til å
delta.
Den andre plassen legges åpent ut for
BUFT. Dersom ingen i BUFT ønsker å delta
åpnes også den siste plassen for styret.
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6.
Vedtekter
Full gjennomgang av
alle vedtektene

Alle vedtektene ble gjennomgått og
styret er enstemmig enige om forslaget.
- Forslaget sendes ut til alle kommuner og
vil bli behandlet som emne ved årsmøtet
til BUFT.
Særlig §3.6 der det er tre forslag. Alle
forslagene får forskjellige implikasjoner
for BUFT, noe som må avklares på
årsmøtet.

Forslaget sendes til
kommunene og
ungdomssekretærene/
Ungdomskoordinatorene slik at
dette kan tas opp til behandling
i de lokale ungdomsrådene før
årsmøtet i BUFT.

- Styret foreslår å opprette et
ungdomspanel på til sammen
15medlemmer med styret. Det vil si at
det i tillegg til styret skal velges
ytterligere 10.personer som skal jobbe
mellom BUFT sine stormøter. Dette er
skrevet inn i forslaget til vedtekter.
7.
Brainstorming:
- Begynne
forberedelser til
Årsmøtet

Begynne å sette opp forslag til program
og planlegge møtet. Se hvor skoen
trykker:
Det viser seg vanskelig å finne et
tidspunkt for åpning for møtet da det ikke
går passende kollektivtransport fra alle
kommuner. Ungdommene sjekker
samtlige bussruter/togtider, og vi så at
noen eventuelt måtte reise via Oslo og
Gardermoen og fire timer ekstra reisetid,
reise klokken tre på natten eller komme
frem halv fire på ettermiddagen.
Fra Sigdal går ingen buss på lørdager.
- Vi ser nå på mulighet for å sette opp en
maxi taxi fra Hallingdalsbygdene til for
eksempel Hønefoss, og at representanten
fra Sigdal eventuelt ankommer Kongsberg
dagen før og får en ekstra overnatting.
Rina setter opp det ferdige
programmet/sakslisten så fort all
nødvendig informasjon foreligger. Sender
dette ut i mail sammen med forslag til
vedtekter. Legger også ut i sosiale
medier.

Rina henter inn tilbud på maxi
fra Hallingdalsbygdene.

Rina setter opp program i
forhold til kollektivtransport til
Kongsberg,
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8.
Fremme en sak i
BUFT.
- Hvordan skal BUFT
organisere dette?
- Politisk sak våren
2014?

Takket være det politiske vedtaket har
BUFT fått mulighet til å fremme egne
saker for fylkets hovedutvalg.
Styret ønsker å starte arbeidet med å
fremme en sak allerede våren 2014, men
ser at det sammen med arrangering av to
store møter i BUFT og opprettelsen av et
ungdomspanel kan være lurt å legge opp
til at det jobbes frem og fremmes en sak
fra BUFT i løpet av våren, så kan en
eventuelt arbeide frem flere saker når
styret igjen er fulltallige og
ungdomspanelet er konstituert.
I første omgang legger styret opp til at
Årsmøtet arbeider frem ulike
problemstillinger og forslag til saker.
Gjennom avstemming kommer Årsmøtet
frem til en sak som Ungdomspanelet og
Styret jobber videre med i tiden frem til
Ungdommens Fylkesting våren 2014.

9.
Styret og
Ungdomspanelet
- Hvordan fungerer
det?
- Hvordan tenker vi
oss det skal fungere
som en del av
Ungdomspanelet?
- Varighet/verv
- Joachim går av til
sommeren…
- Sammensetning
- Varighet
- Oppgaver

Rina ser på forskjellige metoder
og måter vi kan legge opp slike
workshops på.

Forslag til behandling på Årsmøte:
1:
Ungdomspanelet består av
10pers + Styret 5pers = 15.personer
Ungdomspanelet bør representere alle
fylkets fem regioner og skal ha god
kjønnsbalanse. Det blir i tillegg valgt en
varamannsliste på 5 personer.
2:
Ungdomspanelet velges for ett år ad
gangen, men med mulighet for gjenvalg.
3:
Styret tar i mot og forbereder høringer
for ungdomspanelet. Dette følger
styremedlemmenes ansvarsområder i
henhold til handlingsplanen.
Ungdomspanelet svarer på denne.
4:
Ungdomspanelet jobber frem BUFT sine
politiske saker på vegne av BUFT i tiden
mellom Årsmøtet og Ungdommens
Fylkesting.
- Styret fungerer som et bindeledd til
administrasjonen om Ungdomspanelet
trenger hjelp til saksfremlegg eller det
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administrative.
Ungdomspanelet former 'ad hoc' grupper
(tilfeldig sammensatte grupper som
jobber der og da) for å løse de forskjellige
oppgavene som å svare på høringer,
fremme saker, skolebesøk og lignende.
5:
BUFT disponerer fem plasser i
ØstsamUng. To plasser tilfaller styret, en
til BUFT sin representant i BSSSC, en til
Ungdomspanelet og en åpen plass i BUFT.
6:
Ungdomspanelet skal møtes ca. hver
annen måned i tiden mellom BUFT sine
stormøter. Styret legger opp sine møter
slik at de kommer i forkant av
ungdomspanelet for å kunne forberede
og legge til rette for Ungdomspanelet.
7: Ungdomspanelet skal ha vedtaks- og
uttalelsesrett på vegne av BUFT. Styret
har vedtaks- og uttalelsesrett på vegne av
ungdomspanelet.
8: Ungdomspanelet skal fungere som
valgkomite og innstille kandidater til
BUFT sitt styre. Det er viktig at
kandidatene kommer fra alle av fylkets
regioner.
Det er mulig å hente styremedlemmer
både fra sittende styre (gjenvalg), fra
Ungdomspanelet eller BUFT.
Dersom ingen fra regionen ønsker å stille
som kandidat til styret kan
Ungdomspanelet finne en kandidat fra et
av regionenes ungdomsråd eller lignende
dersom det er mulig.
9: Styret utarbeider
sakslister/møteagenda for
Ungdomspanelet og BUFT sine stormøter.
Ungdomspanelet skal arbeide for å
gjennomføre disse. Bør være god
kommunikasjon mellom Ungdomspanel
og styret. Ungdomspanel kan legge inn en
innstilling til styret om aktuelle saker.
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10.
Eventuelt:

1:
Konkurranser og premier i so-me.
(Twitter og Insta)
Styret ønsker å videreføre konkurranser i
sosiale medier.
Har laget konkurranseregler som
presenteres for Årsmøtet. Vinnere får
premier fra Ungdoms- /elevbedrifter i
Buskerud.

Siri kontakter Ungdoms/elevbedriftene for å finne
aktuelle premier.
Må se på antall. I fjor fikk
Fylkesordfører også fra
Ungdomsbedriftene i Buskerud
under samlingen til
Ungdommens Fylkesting. Skal
dette videreføres i år?
- Nyttige #

2: Lage nytt hefte for Årsmøte. Bruker
ikke trykkeri til å lage hefter før etter
årsmøte når vi kan lage en egen håndbok
for BUFT som har med alle oppdateringer
etter vedtak og så videre.

#BUFT14
#Ungdomsmedvirkning
#Buskerud #Ungdom
På twitter skal @busk_ung ha
mention.
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