Årsmøte og demokratiskole for BUFT
25-26 oktober 2014
Kl:

Hva:

Merk:

Lørdag 25.oktober
12:00-13:00

Registrering og oppmøte i
konferanserommet

13:00-13:30 Lunsj
13:30-13:40 Velkommen ved leder Joakim Kasin
Jakobsen
13:40-13:45

Presentasjon av BUFT

13:45-14:45

Icebreakers

14:45-14:55

Informasjon om valget

15:00-19:00

Demokratiskolen

19:00-19:30

Valg til styret

Avslutning og oppsummering av dagen
20:30-21:30 Middag
Sosialt samvær
- Bading (Valgfritt)
Søndag 26. oktober
08:30-09:00 Frokost
09:00-09:30 Oppsummering av gårsdagen, oppvarming
for dagen.
09:30-12:30 Årsmøte
12:30-13:30 Lunsj
13:30-15:00 Lavrans Kierulf forteller om det politiske
systemet i Buskerud, og påvirkningskanaler.
15:00-15:15 Avslutning og oppsummering av samlingen
-

En time foredrag. Resten av
tiden går til QA.

Vi tar pauser ved behov.
De som skal reise hjem med kollektivtransport på søndag må sjekke ut i lunsjen,
for å rekke transport etter møtet er avsluttet.
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Årsmøte for BUFT
25-26 oktober
Møte
Møtedato
Tidspunkt
Sted
Hvem

Årsmøte
26. oktober
Søndag 09:30-12:30
Kongsberg Grand Hotell

Sak

Beskrivelse/Oppfølging/Vedtak

Ansvar/Tidsfrist
/Merknader

1.
Godkjenning av innkalling

Joakim Jakobsen

2.
Godkjenning av saksliste

Joakim Jakobsen

3.
Godkjenning av møteregler

Joakim Jakobsen

4.
Valg av ordstyrer

-

Styret presenterer Oda Lien som
ordstyrer.

Iren Grue
Oda Lien

5.
Presentasjon av kommunene

-

Hver kommune får to minutter til å
fortelle hva som foregår i kommunen.

Alle

6.
Forrige årsmøte

Jørgen Wear

7.
Kollektivtransportsaken

-

8.
Det kommende året

-

Informere om saken.
Informere om arbeidet som er gjort,
og hva vi planlegger å gjøre fremover.
Planlagte aktiviteter
Nytt politisk hovedområde

9.
Internasjonalt

-

BSSSC og ØstsamUng

Siri Lien
Kristian
Gravermoen
Victoria Cavallini

10.
Samarbeid med andre
organisasjoner

-

AI og EO

Ragnhild Røed

11.
Vedtekter i forhold til alder i
styret

-

16 år?
Endre styrevervene?
Flytting av styrevalg fra vårmøte til
årsmøte.

Live Bendiksby
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12.
Orientering om budsjett og
økonomi

-

BUFT sitt budsjett
Reiseregninger

Rina Yamamoto

13.
Føring om arbeidsgruppe

Jørgen Wear

14.
Informasjon om Live –
Kristian situasjonen

Live Bendiksby
Kristian
Gravermoen
Rina Yamamoto
Ordstyrer

15.
Valg

-

Valg av vedtekter
Valg av verv
Valg av ungdomspanel
Valg av politisk kjerneområde

16.
Eventuelt

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563,
N-3007 Drammen
bfk.no

Ordstyrer
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Forslag til presisering-, merknad til vedtekter: Styrets alderssammensetning

Bakgrunn for saken
I dagens vedtekter står det ingen ting om hvilken alder styret bør eller skal ha.
Styret har siden det ble konstituert etter ungdomskonferansen i 2012 gjort seg noen
tanker om hvordan det er å drive med aktivt styrearbeid i en ung alder. Vanskelig språk,
mange og store dokumenter, stor arbeidsmengde i tillegg til skole, lange konferanser på
egenhånd og mye reising med buss og tog. Derfor foreslår styret for årsmøte å legge til en
merknad i vedtektene. Denne merknaden vil presisere hva styret mener er en passende
alder for styret.
Styret ser at det kan finnes yngre kandidater som kan ha gode forutsetninger for å løse
styrets oppgaver godt og ønsker derfor ikke å innføre en aldersbegrensning i vedtektene,
men lar det heller være opp til han/ henne å avgjøre om hun/han er klar for styrets
arbeidsmengde. Styret ønsker å unngå at flertallet av styretsmedlemmer er under 16.år.

Forslag til vedtak
Merknad legger til sak 5.1 at den som ønsker å stiller til valg i styret enten fyller 16. år det
skoleåret han/hun stiller til valg, eller går i 10. klasse.

Avstemning
Det stemmes ved at delegatene stemmer "Ja" eller "Nei" til styrets forslag.
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Forslag til endring av vedtekter: Valg til styret på årsmøte

Bakgrunn for saken
I vedtektenes §5.1. står det at styret velges på vårmøtet. Styret foreslår å endre dette til
årsmøte. Det vil være hensiktsmessig at alle valg foretas på likt første møte etter
sommerferien.
Vedtekten som den står i dag:
§5.1. Styret blir valgt for en periode på to år. Hvert vårmøte er halvparten av styrets
medlemmer på valg.

Forslag til endring:
Styret foreslår at i linje nr.127 endres "vårmøte" til "årsmøte".

Forslag til vedtak
Ny §5.1. endres til:
5.1. Styret blir valgt for en periode på to år. Hvert årsmøte er halvparten av styrets medlemmer
på valg.
Avstemning
Kommentarer fra gjennomgang av saken nedtegnes av ordstyrerbordet.
Det stemmes ved at delegatene stemmer "Ja", "Nei" eller "Utsett" til styrets forslag.
Dersom det stemmes "nei" eller "utsett" vil disse kommentarene ligge til grunn for ny
bearbeidelse av saken.
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Forslag til endring av vedtekter: Styrets sammensetning
Bakgrunn for saken
Styrets erfaring er at det ikke er nødvendig med andre poster enn leder, nestleder og
sekretær og vil heller delegere oppgavene innad i styret etter behov.

Vedtekten som den står i dag:
5.2 Styret består av leder, nestleder, sekretær, en ansvarlig for presse og sosiale medier,
samt to ordinære styremedlemmer.
Forslag til endring:
Styret foreslår i linje 129 og at (…) "en ansvarlig for presse og sosiale medier" slettes.
I tillegg legges ordet «og» til i stedet for komma mellom "nestleder, sekretær".
Linje 130 foreslås endres fra "samt to ordinære styremedlemmer" til "tre ordinære
styremedlemmer."

Forslag til vedtak
Ny paragraf 5.2 endres til:
5.2 Styret består av leder, nestleder og sekretær, samt tre ordinære styremedlemmer.

Avstemning
Kommentarer fra gjennomgang av saken nedtegnes av ordstyrerbordet.
Det stemmes ved at delegatene stemmer "Ja", "Nei" eller "Utsett" til styrets forslag.
Dersom det stemmes "nei" eller "utsett" vil disse kommentarene ligge til grunn for ny
bearbeidelse av saken.
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Forslag fra valgkomite

Styrevalg i Ungdommens Fylkesting - Buskerud, BUFT
Årsmøte 25-26.oktober 2014
Valg til styre i Ungdommens Fylkesting i Buskerud
I følge Ungdommens Fylkesting – Buskerud, BUFT sine vedtekter (§5) skal det holdes
styrevalg hvert årsmøte. Styret i BUFT består av seks representanter, en fra hver region
(Drammensregionen, Hallingdal, Midtfylket, Ringeriksregionen, Vestviken og
Kongsbergregionen). Tre verv står på valg hvert år, og i år er det Drammensregionen
Hallingdal, og Kongsbergregionen.
BUFT sine vedtekter ligger som vedlegg til saken.
Valget
Dette valget gjelder kun valg til styret. Det er et nytt valg til styrets verv, som leder,
nestleder og sekretær og dette vil avholdes dag to. Da er styret satt og valgkomiteen har
anledning til å lage en innstilling blant det nye styrets medlemmer til vervene.
Valgkomiteens instilling til nytt styre i Ungdommens Fylkesting – Buskerud
Drammensregionen:
Victoria Elisabeth Cavallini Fevik (gjenvalg)
Hallingdal:
Iren Grue (gjenvalg)
Kongsbergregionen:
Petter Strand Stiberg (ny)
Jacob Sand Kruse (ny)
Det er anledning for øvrige representanter av BUFT å stille til valg, hvis deres region er på
valg. De som ønsker det melder fra til leder av valgkomiteen, Hilde Palerud, før første
eller andre pause i årsmøtet. Dere velger ved å skrive den dere ønsker skal stille fra hver
region på valglappen. Valget vil holdes på slutten av dag en (lørdag).
Presentasjon av kandidatene til styret
Victoria Elisabeth Cavallini Fevik (Drammen, f. 1997)
Victoria ble med i BUFT våren 2013. Hun sitter som styremedlem i BUFT foreløpig og har
gjort det siden vinter 2014, der er hun Drammens representant. Hun har deltatt i BSSC
ifjor på deres møte om drop outs i skolen, her holdt hun foredrag på engelsk om fylkene
på østlandets situasjon i forhold til de andre landene i nettverket. Hun holdt også
foredrag foran politikerne i organisasjonen på engelsk. Hun deltok på høstmøte til Øst
BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563,
N-3007 Drammen
bfk.no

Besøksadresse:
Haugesgate 89, 3019 Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00
Telefaks
+47 32 80 85 08

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373
Side 7 av 9

Samung. Hun har sittet i Drammens ungdomsråd i 3 år og har sittet et år som leder. Hun
har jobbet aktivt med ungdom og rus i rådet og har også etablert en opplæringsdag slik at
medlemmer kan lære seg de politiske prosessene på en lett og morsom måte.

Iren Grue (Ål, f. 1998)
Iren Grue har vært med i styret i BUFT siden 2012, der sitter hun per dags dato og har
ansvar for skole og utdanning. Hun er med i en ansvarsgruppe som jobber for å få en
bedre samkjøring mellom buss og skoletider. Iren har sittet i Ål Ungdomsråd siden 2011,
og sitter der per dags dato.
Petter Strand Stiberg (Kongsberg, f. 1997)
Våren 2013 ble Petter Strand Stiberg medlem av ungdommens fylkesting i Buskerud. Han
ble kort tid senere medlem av ungdomspanel i BUFT der han sitter per dags dato. Han har
aktivt deltatt på møtene med BUFT og ungdomspanels møtene. Saken han har jobbet
med så langt er samkjøring mellom skoletider og busstider. I arbeidsgruppen som
arbeider med denne saken, var Petter leder.
Petter jobber med politisk arbeid, utenom BUFT. Han har vært med i Kongsberg
ungdomsråd i tre år, og sittet som leder i ett. Han har også sittet som leder i elevrådet på
ungdomsskolen, nestleder i elevrådet på videregående og er fortsatt medlem i elevrådet
på Kongsberg videregående.

Jacob Sand Kruse (Kongsberg, f. 1999)
Jacob ble med i BUFT våren 2013, og var med på det aller første BUFT-møtet. Han sitter
fortsatt som medlem i BUFT som representant for Kongsberg kommune. Våren 2014, på
årsmøtet ble han valgt inn i ungdomspanelet til BUFT der han fortsatt sitter. I
Ungdomspanelet er han med i arbeidsgruppen som jobber for å heve alderstaket på
barne/ungdomsbillett fra 16 til 24 år. I Kongsberg ungdomsråd har Jacob sittet fra høsten
2012 til dags dato. Der sitter han som nestleder, og det siden høsten 2013.
Jacob sitter også som elevrådsleder på Tislegård Ungdomskole, har der hatt lederverv i
form av nestleder og leder siden høsten 2013 (9.Klasse).
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Forslag fra valgkomite

Ungdomspanelvalg i Ungdommens Fylkesting - Buskerud,
BUFT
Årsmøte 25-26.oktober 2014
Valg til Ungdomspanelet i Ungdommens Fylkesting – Buskerud, BUFT
I følge Ungdommens Fylkesting – Buskerud, BUFT sine vedtekter (§4) skal det være valg til
ungdomspanelet hver høst, altså på årsmøtet. Det er åpent for gjenvalg, og det skal være
minst en representant fra hver region (Drammensregionen, Hallingdal, Midtfylket,
Ringeriksregionen, Vestviken og Kongsbergregionen).
BUFT sinee vedtekter ligger som vedlegg til saken.
Valget
Dette gjelder valget til Ungdomspanelet, styret er allerede valgt inn, så det er 9 plasser på
valg, samt 5 varamedlemmer. Det er åpent for gjenvalg, men øvrige representanter fra
BUFT kan også selvsagt stille til valg. De som ønsker det melder fra til leder av
valgkomiteen, Hilde Palerud, fortløpende.
Valgkomiteens forslag
Valgkomiteens forslag er at det på dag 1 (lørdag) legges en liste bakerst i lokale, ved
registreringen. Denne skriver interesserte seg på. Hvis det blir flere enn 9 stykker som
melder seg vil valgkomiteen arrangere et valg. Valgkomiteen og ordstyrer blir enige om
valgmetode utfra tilbakemelding fra hvor mange som skriver seg opp. Dette valget vil skje
på dag 2 (søndag).
Det er åpent for gjenvalg for BUFT Ungdomspanels øvrige medlemmer.
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