Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:

Styremøte
13.september 2013
11.30- 15.30
Drammen – Strømsø Børneasyl
Rina K. Yamamoto

Tilstede: Nestleder Jørgen Wear
Siri Lien

Referent:

Rina K. Yamamoto

Forfall:

Sak
1.
Vikar for Live
Bendiksby –
Sekretær/Samf
erdsel

2.
Høring Samferdsel

3.
Høring –
Lovfesting av
medvirkningsor
dning for
ungdom

Ungd.koordinator Rina K. Yamamoto

Leder: Joakim Kasin Jakobsen
Iren Grue
Joakim Kasin Jakobsen
Live Bendiksby

Beskrivelse/Oppfølging/Vedtak:

Ansvar/Tidsfrist/Merknader

På grunn av sykdom har Siri Lien sagt ja til å
hjelpe Live Bendiksby i hennes oppgaver som
sekretær og med ansvaret for samferdsel.

Hele styret hjelper hverandre å
fylle de rollene og utføre de
oppgaver som trengs i tiden
fremover. Nå er det spesielt
viktig alle utfører sine oppgaver
og er pliktoppfyllende.
- Live møter når hun kan og
utfører de oppgaver hun har
overskudd til.

- Ta kontakt med Marte Nes på Samferdsel.
- Få synspunkter fra medlemmene i BUFT
(Ungdomspanelet)
- Skrive høringsuttalelse på vegne av BUFT

Siri har vært i kontakt med
Marte Nes og fått litt
informasjon fra henne.
- På grunn av kort frist og
omstendigheter rundt sykdom,
prøver Siri å skrive et kortfattet
referat til BUFT og så heller få
deres synspunkter på dette.
- Dette bør bli en av
hovedsakene på neste
styremøte.

- Kommunal- og regionaldepartementet har i
samarbeid med Arbeidsdepartementet og
Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet sendt ut et
høringsnotat om lovfesting av
medvirkningsordning for ungdom

Jørgen legger frem saken på
BUFT-insider sidene og ber om
tilbakemelding fra
medlemmene
(ungdomspanelet).
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- De fleste kommunene og fylkeskommunene
tilbyr allerede i dag ulike typer
medvirkningsordninger for ungdom.
Departementet er interessert i å høre
hvilke erfaringer de har med disse ordningene
og hva de mener en lovfestet
medvirkningsordning for ungdom bør
inneholde.

- Ved neste styremøte
diskuteres hvordan BUFT skal
svare på denne høringen.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/tid
sskrift_nyhetsbrev/2013/kommunalnytt-nr-72013.html?id=734104#Medvirkning
4.
BFK sine sider
om
ungdomsmedvi
rkning

5.
Mobilisering ut
til kommunene
utan
representanter
i BUFT

Disse sidene trenge å oppdateres.
Hva bør med?
- Litt generelt om
ungdomsarbeid/ungdomsmedvirkning i
Buskerud
- Presentasjon av BUFT
- Presentasjon av/kontaktinformasjon til styret
- Presentasjon av ØstsamUng og vår deltagelse
dit. Lenke til ØstsamUng
- Presentasjon av BSSSC og vår deltagelse der.
Presentasjon av vår representant i BSSSC –
Victoria E. Cavallini Fevik.
- Presentasjon av Ungdomskoordinator, Rina K.
Yamamoto
- En side med lenker til de kommunene som har
medvirkningsorgan for ungdom (BUK, UR o.l)
- Side med lenker til møteinnkallinger/referater,
linker til høringer etc. ressursside – BUFT styre
- Side med møteinnkallinger/referater linker til
høringer etc. Ungdomspanelet (Når den tid
kommer)
For at BUFT skal være representativt for alle
ungdom i fylket er det viktig at alle kommuner
er representert.
Ved første samling i BUFT i mai manglet 10 av
21 kommuner.

Vi begynner å se på
strukturering av disse sidene.
Det er naturlig at
Ungdomskoordinator gjør en
del av denne jobben, men
ønsker samarbeide med styret i
BUFT om dette.

Jørgen og Siri startet
kartlegging av hvilke kommuner
som ikke var representert ved
BUFT i mai 2013, og begynte å
utforme et brev som kan
sendes til disse.
- Når brevet er ferdig sørger
Rina for at brevet blir oversendt
alle kommunene.

6.
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Referat og
møteinnkalling
er.

- Referat fra alle møter skal fra nå
offentliggjøres i fylkeskommunens
dokumentsystem ePhorte.
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- For at melding om politisk fravær skal kjennes
gyldig skal møteinkalling/saksliste legges ved
som godkjent dokumentasjon.

Det ble diskutert om denne
type sekretæroppgaver skal
ligge til styret i BUFT, men for
at dette skal være funksjonelt
er det antagelig lurt at disse
oppgavene ligger hos
ungdomskoordinatoren.
- Rina sørger for at
møteinnkallinger og saksliste
skrives og sendes
styremedlemmene i forkant av
styremøtet. Rina skriver også
referat og oversender styret i
rimelig tid i etterkant av møtet,
og sørger for at dette
journalføres i ePhorte.
- Saker styret ønsker å ta opp
oversendes Rina i god tid før
styremøte, eller tas opp under
punktet 'Eventuelt'.
- Leder av BUFT fungerer i
størst mulig grad som møte
leder. Der han ikke er tilstede
overtar nestleder denne rollen.

7.
Årsmøte/
Ungdomskonfe
ranse

8.
Vedtektene

Årsmøtets viktigste anliggende blir å revidere
vedtekter, konstituere ungdomspanelet, og se
på forholdet mellom ungdomspanel og styret.

Fordi det fortsatt foreligger
mye arbeid med å gjennomgå
vedtektene og sette opp forslag
til struktur for et
ungdomspanel, utsettes
årsmøte til januar 2014.
- Rina undersøker aktuelle
leirsteder å avholde
årsmøte/konferansen.

Vedtektene er svært mangelfulle og stemmer
ikke lenger med hvordan BUFT opererer.

Enighet om at samtlige
styremedlemmer skal ha lest
gjennom BUFT sine vedtekter
og kommentere disse til neste
styremøte. Dette bør
prioriteres høyt i styrets
arbeide fremover.

Styret bør utarbeide et revidert forslag til
vedtekter. Dette må sendes ut i god tid før et
eventuelt årsmøte slik at de øvrige
representantene har god tid til å sette seg inn i
forslaget og eventuelt komme med innsigelser.

- Om man synes dette arbeidet
er vanskelig kan det være lurt å
oppsøke andre som har
kjennskap til denne typen
arbeid.
9.
3

BSSSC

Styret ønsker god bruk av sidene til BUFT.
BUFT sin representant i BSSSC – Helsinki
oppfordres til å skrive litt hver kveld om
programmet og hva som skjer, og post dette på
BUFT sine sider.
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10.
Eventuelt

Rina tar kontakt med Victoria
og ber henne på ta seg
oppgaven.

Dette gjelder selvfølgelig også
de som representerer BUFT i
ØstsamUng og lignende fora.

1: Jørgen spør om ikke det er på tide at styret
får innsyn i BUFT sin økonomi.

1: Rina inviterer Hilde Arnøe
eller Lisbeth Kaas Ambrosen til
å delta på et styremøte for å
legge frem BUFT sin økonomi.
Forhåpentlig er dette mulig i en
av de første møtene som
kommer.

2: Jørgen og Siri foreslår et lengre styremøte i
Kongsberg for å jobbe med helt konkrete saker.

Alle undersøker hvor tidlig de
kan være på plass i Kongsberg.
Rina sender ut saksliste over de
konkrete sakene som skal
jobbes med på dette møtet.
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