Referat fra Årsmøte i Ungdommens Fylkesting – Buskerud
Møte:

Utsatt Årsmøte fra 2013

Møtedato:

1—2. februar 2014

Sted:

Quality Grand Hotel Kongsberg

Ordstyrer:

Leder Joakim Kasin Jakobsen

Møteledelse:

Jørgen Wear, Styret
Siri Lien, Styret
Iren Grue, Styret
Live Bendiksby

Sak

Beskrivelse/Oppfølging/Vedtak:

1.
Møteregler
Regler for oppholdet
Forretningsorden
Ordstyrer og
Møteledelse

BUFT ønsker generelt uformelle møteregler ved første
årsmøte.
Det gjøres ingen tegnforskjell til saksinnlegg eller
replikker, men alle BUFTs medlemmer står fritt til å be
om ordet ved håndsopprekning.

Ansvar/
Tidsfrist/
Merknader

Valg skjer enten ved alminnelig flertall eller akklamasjon.
Ordstyrer og møteledelse velges ved akklamasjon.
Det er ikke utarbeidet en annen dagsorden enn
programmet. Programmet godkjennes som dagsorden.
2.
Styret i BUFT
Valg til styret og
vararepresentanter

BUFT informeres om at Leder Joakim Kasin Jakobsen vil
trekke seg etter vårmøtet i BUFT grunnet militærtjeneste
og at det derfor ønskes en kandidat fra
Kongsbergregionen til styret fra våren.
Petter Strand Stiberg melder seg som kandidat til valget
ved vårens møte.
Vestviken skilte seg ut fra Drammensregionen i fjor.
Styret har stått uten en representant fra denne regionen.
Victoria Elisabeth Cavallini Fevik stiller som kandidat, og
velges midlertidig inn i styret ved akklamasjon til formelt
valg foretas ved vårmøtet.
På grunn av sykdom trengs det en fast vararepresentant i
styret for styremedlem Live Bendiksby. Kristian
Gravermoen melder seg, og velges ved akklamasjon.
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Ved vårmøtet 2014 arrangeres det valg til følgende
plasser i styret:
Representant for Kongsbergregionen.
Kandidat: Petter Stiberg
Representant for Drammensregionen:
Victoria Elisabeth Cavallini Fevik
Det er også mulig ytterligere en plass stilles til
disposisjon. Dette vil være plassen til Iren Grue for
Hallingdalsregionen.
Dersom alle disse tre plassene er til disposisjon vil tre
plasser i styret være på valg annet hvert år fra nå.
(jfr. Nye vedtekter)
Styret består pr. i dag av følgende medlemmer:
- Leder: Joakim Kasin Jakosen, Kongsbergregionen
- Nestleder: Jørgen Wear, Vestviken
- Kristian Gravermoen fast vara for Live Bendiksby, MidtBuskerud.
- Drammensregionen: Victoria Elisabeth Cavallini Fevik
- Ringeriksregionen: Siri Lien
- Hallingsdalsregionen: Iren Grue
Hvordan det skal velges/fordeles styreverv i styret vil bli
gjenstand for senere diskusjoner før avklaringer.
Da vil det også være naturlig å se på hvordan styret skal
fordele de forskjellige områdene fra handlingsplanen
mellom seg.
3.
Opprettelse av et
Ungdomspanel i BUFT.

BUFT går enstemmig inn for opprettelsen av et
Ungdomspanel underlagt BUFT. Panelet vil bestå av til
sammen 15 medlemmer, der styret utgjør seks av
medlemmene.
Ungdomspanelet vil fungere som et arbeidsutvalg for
BUFT, og også ha ansvar for å fungere som valgkomite for
BUFT.
Ungdomspanelet kan uttale seg på vegne av BUFT
mellom stormøtene.
Det opprettes ingen faste arbeidsgrupper i
Ungdomspanelet, men kan selv danne ansvarsgrupper
innenfor de forskjellige prosjektene BUFT arbeider med.
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Ni personer melder seg interesserte til Ungdomspanelet.
Alle velges ved akklamasjon.
En person meldte interesse som vara til Ungdomspanelet.
Denne ble valg ved akklamasjon.
Ungdomspanelet består nå av:
Styret:
1. Joakim Kasin Jakobsen, Kongsberg
2. Jørgen Wear, Røyken
3. Victoria Elisabeth Cavallini Fevik, Drammen
4. Live Bendiksby/Kristian Gravermoen, Modum
5. Siri Lien, Hønefoss
6. Iren Grue, Ål
Øvrige medlemmer
7. Petter Strand Stiberg, Kongsberg
8. Jonas Nickolaisen, Sigdal
9. Guro Nyhus, Geilo
10. Hedda Mørk S. Holm, Gol
11. Otilie Tvedt, Ål
12. Ragnhild Svendsen Røed, Drammen
13. Hilde Palerud, Hønefoss
14. Jackob Sand Kruse, Kongsberg
15. Chrisander Vissebråten Ålien.
Vararepresentant:
1. Jenny Skriudalen
4.
Revidering av
vedtektene

Alle vedtektene til BUFT er gjennomgått og revidert.
Noen av paragrafene ble gjenstand for diskusjon, men til
slutt ble alle vedtektene vedtatt ved alminnelig
flertallsavstemming.
Noen av paragrafene vil bli gjenstand for revidering neste
Årsmøte, men også disse vedtektene ble vedtatt da det
var enighet i paragrafenes intensjon. Ordlyden på disse
paragrafene vil bearbeides og legges frem før neste
Årsmøte.
Noen av paragrafene har fått en tilleggsresolusjon eller
klargjørende merknad.
Vedtektene sendes ut som eget vedlegg til dette
referatet.
3

5.
BUFTs arbeid i 2013:
Det politiske vedtaket
Vedtektene
Høringene
ØstsamUng/BSSSC
Kulturkonferansen
Ungdommens Storting

BUFT informeres om styrets arbeid siste år og
Fylkesutvalgets vedtak.
Fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune har vedtatt
(sak 77/13) at:
1.
Ungdommens Fylkesting, Buskerud får fremme saker til
politisk behandling på områder de
mener er av særlig betydning for ungdom i Buskerud.
Sakene fremmes i det hovedutvalg
saksområdet tilhører
2.
Ungdommens fylkesting – Buskerud får møte og talerett i
hovedutvalgsmøtene de har sine
saker oppe til politisk behandling.

Vedtektene
Styret har det siste året drevet kunnskapsinnhenting om
både arbeidsmodeller for UFT og hvordan bygge opp
vedtekter for disse.
På dette grunnlaget ble BUFTs vedtekter fra 2012
gjennomgått og revidert. Arbeidet resulterte i et forslag
fremlagt for BUFTs årsmøte, og som BUFT tok stilling til.
Se pkt. 4. i dette referatet.

Høringene
BUFT har allerede markert seg som et høringsorgan, og
har svart på høringer om samferdsel, høring om lovfestet
rett til ungdomsmedvirkning, idrett og friluftsliv og nå sist
kommet med et innspill til Næringslivsplanen. Alle
høringene er lagt ut på BUFT sine Facebooksider, og
lenket til fra referatene/BFK sine nettsider.

ØstsamUng / BSSSC
Victoria Elisabeth Cavallini Fevik er BUFT sin faste
representant i ØstsamUng og BSSSC. I tillegg disponerer
BUFT fire plasser i ØstsamUng. Dette er et nettverk der
de 8 østlandsfylkene samarbeider.
Victoria Elisabeth Cavallini Fevik informerer om arbeidet i
disse nettverkene i året som har gått. Det er også lagt ut
referat både på BUFT sine Facebooksider og BFKs
nettsider.
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Kulturkonferansen 2013
Siri Lien deltok i 2013 som BUFTs representant ved
Kulturkonferansen i Drammen, der hun holdt et innlegg
for daværende kulturminister Hadja Tadjik om ungdom
og kultur.
Ungdommens Storting 2013
Iren Grue ble valgt av komiteen ved Stortinget til å delta
som BUFTs representant til Ungdommens Storing 2013
der hun hadde en sak oppe til behandling om unge
asylsøkeres rettigheter i Norge. Informasjon om dette
finnes både på BUFTs Facebooksider og BFKs
internettsider.
6.
Workshops – Valg av
politisk sak

BUFT ble av Fylkesutvalget gitt anledning til å fremme
politiske saker på selvstendig grunnlag.
Arbeidet med å velge BUFTs første politiske sak ble gjort
gjennom gruppearbeid/workshops. Gruppene arbeidet
frem hvert sitt forslag som de la frem for BUFT.
1: Leksefri skoler
2: Kollektivtransport – pris og samsvar med
timeplan/skoler
3: Kollektivtransport
Etter en gjennomgang valgte gruppe 2 og 3 å slå sine
forslag sammen.
Etter avstemming ble kollektivtransport valgt som
BUFTs første politiske sak.
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