Referat
Møte:

Styret

Tilstede:

Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:

05.06.2015
16.00-19.00
Kongsberg
Kristian Gravemoen

Kristian Gravermoen
Live Bendiksby
Iren Grue
Jacob Kruse
Petter Stiberg
Mari Opheim Berg
Ungdomskoordinatoor
Rina K. Yamamoto

Referent:

Forfall:

Jørgen Wear

Sak

Beskrivelse/Oppfølging/Vedtak

1.Hva har skjedd siden sist?

Kongsberg ->Finland, for å få
større kulturforståelse. Petter
pratet til kommunen og
politikeren, vil fortsette med
samarbeidet.
Kommunereformen. Var med
på debattpanel.
Modum ->
Kommunehelsesøster. Innspill
til folkehelse.
Ål-> Ingenting har skjedd
Fylket-> Drammen har fått
midler til å lage film om
kommunereformen.
Kunnskapssamfunnet

2.Ungdomskonferansen

Utsatt konferansen til våren
2016. Samarbeide med
fylkeskommunene, de tar de
formelle tingene/sakene. Sett i
gang en konferansegruppe i UP.
Ungdata er
spørreundersøkelse. Bruke
ungdomskonferansen for å få
kommunene til å ha med
Ungdata, kor viktig det er.
Ha ungdomskonferanse psykisk
helse og demokrati/valg anna
hvert år, tenk langsiktig. Fast
konferansegruppe.

Ansvar/Tidsfrist/Merknader

3.Høsten 2015 og saksliste
første møtet etter sommeren

4.Ansvar for bading

5.Innspill til kunnskapsformen

Etter sommeren:
Gjør ferdig de politiske sakene.
Ungdomskonferansen.
Informasjon til
ungdomsrådene, rekruttering
til kommunene. Andre psykisk
helse saker, eller finne en
annen hjertesak. Ungdomsråda
kan sende inn saker til
årsmøtet, skal handle om
region eller fylket -> førstesak.
Følge med på UBene som har
gaver, når kan vi kjøpe og når
det er for sent?
BSSSC, erstatning for Hedda
Valgkomiteen
Ansvar for bading, Kristian har
hovedansvaret. Styret har
fellesansvar. Brus og godteri:
Mari og Live.

Fire hovedområder:
1.Legge til rette for gode valg
2.Sammenheng mellom jobb,
skole og utdanningsvalg.
3.Helhetlig utdanningsløp
4.Mestring, trivsel og god helse
Lærlinger får beholde
skoleplassen under lærlingtida.
Kommunereformen ->
helsesøster bor i en annen
kommune, pga. av
kommunegrensen.
Skolefrukt saken, skolefrokost.
Helsesøster saken, samarbeid
over kommunene.
Innspillet -> tomme bokser,
også sammenligne etterpå.
Lage egne visjoner

6.Opplæringsdag for nye i
forbindelse med årsmøtet

For nye BUFT-ere
Fast opplæringsdag som
gjennomføres en dag i året
fredagen før årsmøtet. Styret
synes dette er en god ide.

7.Premier og gaver

Kristian -> ta kontakt med
UBene, får vi kjøpt inn gaver?
Noen som kan følge med, når
kan vi kjøpe og når er det for
sent?

8.Informasjon til
ungdomsrådene / rekruttering
til kommunene

Få med oss de kommunene
som ikke har representanter i
BUFT, og tar kontakt med
rådmann i de kommunene som
ikke har ungdomsråd.
Reiser til ungdomsrådene og
rådmann for å informere, ikke
bare den som bor nærmest
kommunen som kommer.

9.EVT

Kristian har vært med i det
nasjonale ungdomsråd.

