Referat
Møte
Møtedato
Tidspunkt
Sted
Hvem

Styremøte
13.02.2015
16:00-19:00
Tollboden Hotell
Kristian Gravermoen
Jørgen Wear
Jacob Sand Cruse
Live Bendiksby
Victora Elisabeth Cavallini
Iren Grue
Tilstede:
Rina K. Yamamoto

Sak

Beskrivelse/Oppfølging/Vedtak

1. Godkjenning av referat

Godkjent

2. Hva har skjedd siden sist?

Kongsberg: Det har ikke skjedd noen ting i Kongsberg.
Nærmer seg finlandstur med ungdomsrådet. Delt ut
50000 kroner til gymsalutstyr.
Modum: Snart ungdomsrådsmøte, planlegging av
vårhalvåret. Ellers har det ikke skjedd noe siden sist.
Drammen: Jobber med kommunereformen, prøver å
lage en film om dette. Orientering om sjukehuset, som
skal bygges på Brakerøya. Orientring om aktiv sone i
parken.
Ål: Ungdomskafe.
Røyken: Ikke skjedd noe. Venter på en mail, slik at Jørgen
får referater og innkallinger.

3. Forberedelser til Årsmøte.

-

4. Styreinstruks

-

BUFT hefte: Bruke den vi hadde i fjor, og bare
endre ting som trenger endring. Victoria
Kjøreplan
Ordstyrer: Oda? LNU?
Ung leder
Victoria tar Icebreakers

Når skal saksliste være ferdig, når skal referat ut.
Helårs kjøreplan, som der alt skal stå.

Ansvar/Tidsfrist/
Merknader

Hvem tar kontakt
med Oda?
Bør avklares og
sendes
forespørsel så
raskt som mulig.
Iren og Rina

5. BFK-sidene

-

6. Layout

7. Østsamung

8. Oppfølgning av
kollektivtransportsakene

-

-

9. Eventuelt

-

-

Siden om BUFT er oppdatert.
For at siden om styret skal oppdateres må alle
sende inn originalbilde til Kirsti Evanger
Bør det være en side om UP sånn som for styret,
Noen mener dette alt er laget?

Ble det avklart
hvem som skal
finne ut om en
slik side er
skrevet? Denne
må i så fall sendes
Kirsti Evanger.

Arbeidsgruppa er: Victoria, Jacob og Jørgen.
Mangler kun layoutene, og symbolet. Jørgen og
Jacob tar dette.
Kvadratisk, 21x21 cm
Forsidemal 4
2 skoler, Hønefoss og Røyken er på saken.
Rina følger opp mail.
Ta det som eventuelt på Søndag.

Røyken får ikke tilbudet om Ungdomsbillett. De
som er over 16 år, må betale voksenbillett.
Følge opp dette, sende en mail til Brakar og
Buskerud fylkeskommune.
Jørgen skriver en mail, tar dette på søndag.
Hvis flere skal være med i BSSSC, da stemmer vi.
Til ØstsamUng sender vi 5, 2 av dem er BSSSC
representanter.
Jørgen drar helt sikkert, og vi spør Live.
Rina skal holde et læringsverksted, «Neste
praksis» er for alle tilknyttet BFK. Handler om
hvordan man kan jobbe anderledes, for å gi gode
resultater. Rina vil gjerne ha med noen som kan
være med å lede, kan ha med noen ungdom som
reine deltagere. Målgruppa er alle. Trenger
ungdom, spør på Søndag.

Hvor drar Jørgen
helt sikkert?

