Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:

Styremøte
11-12.april 2014
11.april kl.16:00-19:00
12.april kl.09:00-12:30
Sted:
Union Hotell - Drammen
Møteleder: Joakim Kasin Jakobsen

Referent:

Rina K. Yamamoto

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

Tilstede: Joakim Kasin Jakobsen, Leder
Jørgen Wear
Siri Lien
Kristian Gravermoen

Forfall:

Ungdomskoordinator Rina K.
Yamamoto
Iren Grue
Victoria Elisabeth Cavallini Fevik

Beskrivelse/Oppfølging/Vedtak:

Ansvar/Tidsfrist/Merknader

Referatet godkjent uten anmerkning.

Ringerike: Valg til nytt ungdomsråd. 4/5
av ungdomsrådet var på valg.
- Informerte om deltagelse på
trafikksikkerhetskonferansen

Siri: Forsøker å skrive en liten
rapport selv om det er en stund
siden deltagelse.

Vestviken: Jørgen sitter ikke i Røyken
BUK, så han er ikke oppdatert om hva
som skjer der.
- Informerer om deltagelse på
ØstsamUng.

Jørgen: Vil forsøke å ta kontakt
med politisk sekretær i Røyken
for å se om han kan få
observasjonsrett i BUK.
- Vil også se om det er mulighet
for at Røyken VGS kan
disponere den ene plassen til
BUFT for å sikre bedre
aldersrepresentasjon fra
Røyken.
- Tar kontakt med Hurum
kommune. Kan finne
representanter til BUFT via
VGS?

Kongsberg: Kongsberg har mottatt
kr.250.000 etter kåring som årets
barne- og ungdomskommune.
Ungdomsrådet ser når på alternativer
for bruke av midlene. Teambuilding/skatepark?
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Forts. pkt. 2

Ungdomsrådet
mangler
4
representanter. Jobber med samarbeid
med
elevrådene
for
å
finne
representanter.
Midt-Buskerud: Ungdomsrådet har
valgt en representant til BUFT: Håkon
Brathovde Olsen.

3.
Årmøtet februar 2014
Frie tilbakemeldinger

4.
Ung lederDrammen Kommune
og G60

5.
Styreverv

- Synes det meste fungerte bra.
- Mye fokus på vedtekter, som
forventet. Krevende prosess. Lærerikt.
- Det som haltet fikk man ordnet på
søndag.
Bra å jobbe med workshops/PLAmetode. Gir innsikt og gjør stoffet
lettere tilgjengelig.
- Det sosiale arrangementet fungerte
ikke. (Ohana). Fint å se et populært
ungdomstiltak i kommunen, men bør
satse på internt arrangement.
- Lokalitetene fungerte veldig bra.
Bra med stor variasjon i
pausebevertning, selv om frukten med
fordelt kunne vært oppdelt. Ungdom
spiser mer frukt da.
- Bading fin og sosial aktivitet.
- Mat: Tilbakemeldinger på både for lite
og for mye mat.

Orientering:
Rina har hatt et møte med Marit
Stokknes ved G60 for å se på muligheter
for samarbeid fra høsten 2014.

Styret vil fremme forslag om at
styreverv ikke fordeles internt i styret,
men velges av BUFT. Ungdomspanelet
vil være valgkomite.
- Årsmøtet: Dag 1. Årsmøtet velger
representanter til styret.
- I løpet av dag 1: Valgkomite kommer
med innstilling til styreverv.
- Årsmøtet velger representanter til

Kristian er fungerende sekretær
i BUFT frem til valg ved
Årsmøtet.
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Forts. pkt. 5

6.
Ansvarsområder i
styret

7.
Ansvarsområder og
samarbeid med
koordinator

styrevervene dag 2.
- Styret fremmer forslag om endring av
verv. Disse foreslås å være:
Leder, nestleder og sekretær.
De tre siste plassene i styret vil være
ordinære styremedlemmer.
- Alle valgt inn til styret sitter i to år,
men vervene er på valg hvert år.
- Åpent for gjenvalg.

Disse fordeles innad i styret første
styremøte etter Årsmøtet.
- Leder har ikke eget ansvarsområde
uten om ledervervet.

Leder og sekreter samarbeider tett med
ungdomskoordinator i for- og etterkant
av møter.
Alle har ansvar for å følge opp sine
oppgaver, og tar kontakt med
koordinator ved behov.

8.
Ungdomspanel

9.
Kollektivråd

10.
Regional plan for
kunnskapssamfunnet

Gjennomgår program/innkalling for
ungdomspanelet. Oppgaver fordeles i
styret.
- Legger til rette for workshop –
Kollektivtransport saken.

Jørgen og Siri

Rina informerer om invitasjon til
Kollektivrådet i Buskerud.
- Stor interesse for dette.

Joakim forhører seg om hvor
mange representanter BUFT
kan sende.

Orienteringssak:
BUFT er invitert til å delta med innspill
til regional plan for
kunnskapssamfunnet.
- I tillegg til de åpne innspillsmøtene på
Gol og i Vestfossen arbeider Rina
sammen med Erik Kathrud for å
tilrettelegge for et eget innspillsmøte
for ungdom, med BUFT, EO m.fl.

Rina sender datoer for
innspillsmøtene til Joakim og
Kristian som sørger for å få
informasjonen ut til BUFT.
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11.
Regional areal- og
transportplan

12.
Konferanse om
Barnekonvensjonen og
ungdomsmedvirkning:

Orienteringssak:
BUFT inviteres til å delta med innspill til
regional areal- og transportplan.
- Det jobbes med at prosjektansvarlig
kan komme og informere/jobbe
sammen med Ungdomspanelet med et
innspill i løpet av høsten 2014.
- Mange av innspillene fra BUFT til
næringslivsplanen omhandler areal- og
transport. Det ønskes å arbeide videre
med disse så det er en helhetlig
sammenheng i BUFT sitt arbeide.
Rina skal ha et innlegg om BUFT og
hvordan vi tilrettelegger for
ungdomsmedvirkning på en konferanse
om Barnekonvensjonen og
Ungdomsmedvirkning på Sundvollen 14
og 15. mai.

Siri, Petter, Hedda og Joakim
Hvem som blir med avklares
etter påske.

Ønsker å ha med to deltagere fra BUFT.
13.
Empowerment for
youth.

14.
Eventuelt

BFK er partner i et utvekslingsprosjekt
for ungdommer med sosiale
utfordringer. BUFT er bedt om å holde
en workshop over to dager som
omhandler ungdomsmedvirkning.

Datoer for workshop:
11-12.juni

1.Barnas fredsverden.
Joakim og Jørgen deltok på barnas
fredsverden i fjor, og ønsker å delta
også i år.

1:
Joakim sender en mail til
Patricia og forhører seg om
plasser/økonomi.

Rina tar initiativ til en
arbeidsgruppe på FB som skal
jobbe med dett.

Det er viktig at dersom dette
kolliderer med BUFT sitt
arrangement Empowerment for
Youth, at sistnevnte prioriteres.

2. Informasjonsmateriell
Det bør utarbeides en
informasjonsbrosjyre om BUFT, samt at
BUFT bør ha egne nøklebånd, kanskje
t-skjorter etc. Visittkort til styret?

3.
Rina ser på mulighet for et
møte mellom BUFT v. Joakim og
Jørgen, Guro Hegna og Rina.
Evt. Også Kjersti B. Hulbakk.
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Forts. pkt.14.
3. Velkomståpning på regional UKM
BUFT er invitert til å åpne den ene av
forestillingene på UKM

4.
Oppdatering av nettsidene
Det må skrives en presentasjon av det
nye styret og ungdomspanelet.

3.
Siri kommer med en
åpningshilsen på vegne av
BUFT.
Lørdag 26.april.
Forestilling nr. e kl. 18:00

Siri skriver en kort presentasjon
av både styret og
ungdomspanelet.
Rina sørger for å oppdatere
nettsidene så snart dette er
gjort.
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