Referat
Møte
Møtedato
Tidspunkt
Sted
Hvem

Sak

Ungdomspanelet
15.02.2015
Tollboden Hotell
Kristian Gravermoen
Jørgen Wear
Live Bendiksby
Victoria Elisabeth Cavallini
Jacob Sand Kruse
Iren Grue
Otilie Røer Tvedt
Hedda Mørk
Mari Opheim Berg
Vilde Sønstebø
Petter
Jenny Elida Eidsmoen Haugen

Beskrivelse/Oppfølging/Vedtak
1. Godkjenning av
referatet

Godkjent

2. Hva skjer?

Ål: Det skjer ikke så mye. Budsjettet til ungdomsrådet blei
kutta, uten at ungdomsrådet fikk vite det.
Modum: Det har ikke skjedd noe. Begynner å planlegger
nye ungdomsrådsmøter. Skal begynne å jobbe med
kommunereformen.
Drammen: Jobber med kommunereformen. Søker om
midler til å lage en film, som skal informere om
kommunereformen.
Nore og Uvdal: Skal bygge på ny skateboard bane, har en
fra før, men skal gjøre det bedre. Driver med ungdomskafe.
Prosjekt med å få ungdommer tilbake etter studier, slik at
kommunen ikke mister.
Gol: Det har ikke skjedd noe.
Kongsberg: Har fordelt 5000 kr i gym sal utstyr. Kommet
videre med finnlandsturen, og jobber med et opplegg
rundt det.
Røyken Det er fremdeles ikke noe ungdomsråd, kun
.forvaltning av penger i Barne og ungdoms
kommunestyret. Ordne med representanter til BUFT
vårmøte. Ungdomsbilletten gjelder ikke i Røyken og
Hurum, fordi brakar og ruter har egne avtaler der.

3. Redd barna svar

-

Ål er eneste ungdomsråd som har svart Rina.
Vi utarbeider et fellessvar fra BUFT.
Alle kommer med innspill i løpet av helgen.

Ansvar/Tidsfrist/
Merknader

4. Planlegging av
'Ice Breakers'

-

Victoria har tatt dette ansvaret, men om noen vil
så kan de være med.

5. Oppfølgning av
kollektivtransport
sakene

-

Det viser seg at ungdomspris på billett ikke gjelder
innad i Røyken.
De som har vært med på denne arbeidsgruppa skal
utforme en mail for å få ungdomsbilletten til
Røyken og Hurum også. Sende den til Brakar, og til
Rune samferdsel, og sender kopi til DT og
Fremtiden.
Få denne saken litt opp, media?

-

-

Akershus fylkeselevråd arbeider også med
ungdomspris på billett.
Fint om noen vil reise inn for å informere om vårt
arbeide ved deres møte. 13. Mars

-

Saken om samkjøring mellom skole og buss, skal
opp i Mars. Informasjon kommer.
Arbeidsgruppene jobber sammen.
Rina, Kristian og Iren jobbet med møteplan neste
år.

6. De politiske sakene +
ungdomskonferansen

-

7. Evt.

-

Hva innenfor folkehelse vil vi jobbe med? Sendte
inn det vi hadde skrevet. Og har fått tilbake svar.

-

BSSSC valg. Victoria informere litt om hva det er,
slik at alle vet hva som skjer på møtene.
Valg: Hedda og Jørgen stiller til valg.
Representanten blir Hedda valgt med knapt
flertall.
Jørgen blir vara.

-

Østsamung: Mari og Live drar til ØstsamUng
sammen med Kristian, Victoria og Hedda.

-

BFK konferansen: Chrisander, Vilde, Otilie og Iren
reiser. (Spør Vetle og Sondre)

-

Gruppearbeid: Gruppene fungerer veldig
forskjellig, viktig at alle følger opp, og informerer
de andre om hva de har gjort. Skriv en
oppsummering etter hvert møte som kan deles
med de andre!

Jørgen reiser
sammen med
Rina.
Muligens Hedda?
Petter følger opp
saken
Møteplan for
2015 og første
halvdel av 2016
ligger som
vedlegg til
referatet.

Gruppeledere.
Dersom
gruppeledere er
borte gjøres dette
av styrets
representant.

-

Østsamung:
Jobber også helsesøstertilbudet, og de ønsker å
lage en kartlegging av helsesøster tilbudene i
fylkene. I Buskerud utarbeides det en slik oversikt
over tilbudet i kommunene som er ferdig i mars. Vi
sender inn dette når den er ferdig.
Vi kan bruke informasjon fra dette til helsesøster
saken til BUFT

-

Hedda og Jørgen lager en video: Trenger 3
mennesker som kan være med på videoen.

-

Orientering: Siri er sykemeldt, og Petter stepper
vikar/varainn frem til årsmøte eller til Siri blir frisk
igjen.

Ungdommens fylkesting i Buskerud, møteplan 2015 – 2016
Dato
5-6. mars 2015

9-10.mars 2015

Hva
ØstsamUng

Hvem
5. fra hvert fylke.

Østlandssamarbeidets
ungdomsnettverk.
Tema: Helsesøster og
samferdsel

Fra BUFT:
- Victoria E. C. Fevik
- Hedda S. Holm
- Kristian Gravermoen
- Live Bendiksby
- Mari Opheim Berg

BFK-konferansen

Flere deltagere er
mulig. To holder
læringsverkstedet
sammen med
ungd.koord.

Tema: Neste praksis
Vi holder læringsverksted om
ungdomsmedvirkning

Hvor
- Oslo/Akershus

Sundvollen Hotel

Interesserte som vil
reise:
- Chrisander Ålien
- Vilde Sønstebø
- Iren Grue
- Otilie Røer Tvedt
- Vetle Olsen-Ryum
13. mars

Akershus fylkeselevråd
2-3.stykker?
Akershus Fylkeselevråd
arbeider med sak om
ungdomspris på buss, og
ønsker at noen fra BUFT
kommer og forteller om
hvordan vi har jobbet med
saken.

16-18. april 2015

BSSSC – Youth
Baltic Sea States Subregional
Co-operations
ungdomsnettverk skal ha sitt
vårmøte i Drammen.

Akershus
fylkeskommune

- Jørgen Wear
- Jacob Sand Kruse?
- Hedda S. Mørk?

2 Valgte
representanter:
- Victoria E. C. Fevik
- Hedda S. Holm

Drammen
Union Hotell og
Fylkeshuset/
Fylkestingssalen

Fokus på handlingsplan og
ungdom og psykisk helse.
18-20. april 2015

BUFT - VÅRMØTE
Lørdag: Innsjekk og middag
Søndag: Demokratiskole

2 representanter fra
hver kommune i
Buskerud + styret

Drammen
Union Hotell og
Fylkeshuset/

Mandag: Fylkestingssalen

5-7. juni 2015

Fylkestingssalen

Sommeravslutning

Hele ungdomspanelet
med styret.

Styremøte og ungdomspanel.
Vi ser på mulighetene for å ha
møtene på en hyttetur.

Foreløpig ikke
bestemt

(Evt. varaer?)

Saker: Avslutte
gruppearbeidene og legge til
rette for oppstart til høsten.
28-29. aug. 2015

Styremøte

Styret

Foreløpig ikke
bestemt

29-30. aug. 2015

Ungdomspanel

Alle i Ungdomspanelet
+ evt.vara

Foreløpig ikke
bestemt

Ikke fastsatt dato Ungdomskonferanse om
i september
ungdom og psykisk helse

Alle i BUFT, repr.fra
elevråd, EO + AI (?),.
Politikere m.m.

Union Scene

25-26.sept. 2015

Styremøte

Styret

Ikke fastsatt

26-27.sept. 2015

Ungdomspanel

Ungdomspanelet

Ikke fastsatt

Ikke fastsatt dato ØstsamUng
i okt.

Fem representanter
fra ungdomspanelet

Ikke fastsatt

Ikke fastsatt dato BSSSC – youth
i oktober
Annual conference.

To valgte repr. Fra
Ungdomspanelet

Latvia(?)

23-26. okt. 2015

BUFT – ÅRSMØTE

2 rep. Fra hver
kommune + styret

Grand Hotel
Kongsberg

20-21. nov. 2015

Styremøte

Styret

Ikke fastsatt

21-22. nov.2015

Ungdomspanel

Ungdomspanelet

Ikke fastsatt

2016
15-16. jan. 2016

Styremøte

Styret

Ikke fastsatt

16-17. jan. 2016

Ungdomspanel

Ungdomspanelet

Ikke fastsatt

12-13. feb. 2016

Styremøte

Styret

Ikke fastsatt

13-14. feb. 2016

Ungdomspanel

Ungdomspanelet

Ikke fastsatt

11-12. mars 2016

Styremøte

Styret

Ikke fastsatt

12-13. mars 2016

Ungdomspanel

Ungdomspanelet

Ikke fastsatt

23-25.april 2016

BUFT – VÅRMØTE

2.rep fra hver
kommune + styret

Union hotel +
fylkeshuset

17-19. juni 2016

Sommeravslutning

Styret og
Ungdomspanelet

Ikke fastsatt

