Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:

Styremøte
13.November 2013
11:15 – 15:00
Ål Ungdomsskole
Joakim Kaasin Jakobsen

Tilstede: Joakim Kaasin Jakobsen, Leder
Iren Grue

Referent:

Rina K. Yamamoto

Forfall:

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

Ungdomskoordinator Rina K.
Yamamoto
Live Bendiksby
Siri Lien
Jørgen Wear

Beskrivelse/Oppfølging/Vedtak:

Ansvar/Tidsfrist/Merknader

Referatet godkjent uten anmerkning.

Iren:
- Vært rundt på alle skolene i ÅL for å
snakke om UR og ÅL UR har 50.000kr de
kan bevilge til rusfrie arrangementer.
- Ungdomsscene. Ål UR vil sammen med
andre UR i regionen forsøke å sette opp
transport til og fra rusfrie
ungdomsarrangement i regionen.
Fortsatt på idéstadiet.
- UR har diskutert høringa om lovfesta
rett til ungdomsmedvirkning og stiller seg
grunnleggende positive.

Joakim:
- Kongsberg er kåret til den beste barneog ungdomsbyen i 2013, blant annet for
tilbud til barn og unge med kultur, læring
og Ohana ungdomskafe.
- Ny leder i Kongsberg UR er Petter
Stiberg. Petter er også medlem i BUFT.
Gratulerer!
- Kongsberg UR har byttet lokale fra
ungdomshuset til rådhuset.
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Ungdomskoordinator:
- Fått gjennomslag for den politiske saken
om BUFT!
- Hatt møte med den ressursgruppa i
administrasjonen der Thomas
Wrigglesworth fra Barneombudet var
med.
- Jobber med lignende nettverksmøter for
fylkeskoordinatorene i ØstsamUng og for
de som jobber med ungdomsmedvirkning
i kommunene i desember.
Forhåpentlig blir dette faste møtepunkt
hvert halvår.
3.
Hvordan lage
høringssvar – BUFT
style.

Etter tips fra Thomas Wrigglesworth i
Barneombudet har vi lært at et
høringssvar kan gis i former som passer
ungdom bedre. Vi så på høringssvar fra
Ungdommens Fylkesting i Nordland, og
fikk noen tips derfra.
- Joakim foreslo bruk av nettsiden Prezi
der en kan bruke både lydfiler, plakater
og videoklipp.

Nyttige lenker:
Prezi:
http://prezi.com/
To alternative høringssvar fra
Nordland UFT:
1: http://vimeo.com/11459195
2: http://vimeo.com/9853444

Ungdomskoordinator har også drøftet
dette med ressursgruppa i
administrasjonen, og alle er enige om at:
1: Administrasjonen skal legge frem
høringene på en mer lettfattelig måte for
ungdommene i BUFT og komme med
relevante spørsmålstillinger
ungdommene kan svare på.
2: At det bare er fint at ungdommene
svare på måter som føles naturlige for
dem. Det viktigste er at ungdommenes
stemme kommer frem!
4.
Høring av lovfestet
rett til
medvirkningsordning
for ungdom

Da vi åpnet for at ungdommene kunne
svare på konkrete spørsmål i forbindelse
med ungdomsmedvirkninga både på sms,
fb-chat og mail kom det straks flere svar.
Dette er lærdom vi tar med oss videre!

Iren Grue har ansvar for denne
høringen. Vil lage en alternativ
presentasjon på vegne av BUFT.
Høringssvar 25.november.
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De fleste som svarte stilte seg positive til
en slik lovfestet rett, mens ett svar stilte
seg kritisk.
Det oppstod en kort diskusjon om BUFT
selv skulle innta en holdning eller bare
videreformidle svarene som er kommet
inn, men da styret uansett ikke er
vedtaksdyktig dette møtet lar vi denne
problemstillingen bero. Kan eventuelt
diskuteres internt i styret fremover.

Iren gjennomgår svarene sammen med
ungdomskoordinator og finner relevante
punkter til presentasjonen. Prøver også å
intervjue noen ungdom i Ål om
ungdomsmedvirkning.
- Kanskje styremedlemmene i BUFT kan
sende Iren noen videosnutter der de selv
forteller om ungdomsmedvirkning og
sender dette til Iren? Fungerer godt med
video fra mobil i følge Joakim
5.
Vedtektene

Det ble lagt frem to skisser til vedtekter.
En "totalrenovering" og en med forslag til
endringer. Begge ble gjennomgått punkt
for punkt, og det kom noen kommentarer
underveis.
Vedtektene må endres fordi de ikke
lenger stemmer med BUFT arbeidsmåte
pr. i dag, eller slik BUFT selv ser for seg å
arbeide fremover.
Til neste møte vil det bli laget en samlet
fremstilling av de to forslagene til
vedtekter som er kommet inn. Dette vil
styret så gå gjennom neste samling og
det må være et flertall i styret bak
forslaget før dette kan sendes ut til BUFTs
øvrige medlemmer før årsmøtet. Det blir
det forsinkede årsmøtet i BUFT som må
vedta eller forkaste forslaget til endringer
i vedtektene, eller komme med egne
forslag.

Ungdomskoordinator lager en
samlet fremstilling av
forslagene til endrede
vedtekter og legger dette frem
på neste styremøte i Hønefoss.
- Tar også med
kommentarer/innsigelser som
har kommet frem på dette
styremøtet.
Målsetning er å ha dette klart
rett etter helgen i uke 47, slik at
styremedlemmene har tid til å
gjennomgå forslaget før
styremøtet helgen i uke 48.
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6.
De neste månedene

Neste styremøte i Hønefoss flyttet fra
13.desember til 29.nov-30.nov.
Det blir overnatting på Ringerike Hotell i
Hønefoss.

Styremøte helg:
Uke 3 17-19 januar.
Ungdomskoordinator booker hotell.
Møtet avholdes i Kongsberg? Eller
muligens Gol eller Geilo? Dette kommer
vi tilbake til.
Det er viktig alle stiller denne helgen da
dette blir siste samling for styret før det
utsatte årsmøtet.

Årsmøte - BUFT
Årsmøte for BUFT vil bli avholdt i uke 5,
31.januar-2.februar.
- Hvor er ikke avgjort enda.
Ungdomskoordinator jobber med dette.
Søker å ha alternativ klar til styremøte i
Hønefoss. Må ha lett adkomst fra
kollektivtransport.

- Kollektivtransport fra Ål i
Hønefoss blir avgjørende for
når møtet begynner, men det
ser ut til at dette blir ca. 08:30.
Avventer bekreftelse fra Iren på
dette. Om det stemmer
besørger Ungdomskoordinator
at vi starter med frokost
sammen på hotellet.
- Ungdomskoordinator lager en
møteplan for fredag og lørdag
på Hønefoss. Det er ønsket mer
struktur over hvordan gruppen
disponerer tiden sammen. For å
lage en slik plan er det viktig at
alle styremedlemmer melder
fra om når på lørdag de må
reise. Dette gjøres på
mail/sms/eller FB så snart som
mulig.
Ungdomskoordinator finner
egnet sted for første styremøte
i januar og årsmøtet i BUFT.

- Alle som var tilstede på BUFT i mai.2013
vil inviteres. De kommunene som stilte
med både representant og vara på dette
møtet kan sende begge disse
representantene også denne gangen.
Invitasjon går videre til alle kommuner
som ikke deltok på første samling.
Agenda/møteplan for årsmøtet må
utarbeides av styret på styremøtet i
Hønefoss.
Viktige punkt er:
- Vedtekter
- Opprettelse av Ungdomspanel
- Ungdomspanelets mandat og oppgaver,
Som for eksempel høringsinstans og
valgkomite.
- Hvordan BUFT skal kunne fremme egne
politiske saker.
- Styret i BUFT, valg/gjenvalg?
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7.
Det politiske vedtaket

Fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune
har vedtatt i sak 77/13 at:
1: Ungdommens Fylkesting – Buskerud
får fremme saker til politisk behandling
på områder de mener er av særlig
betydning for ungdom i Buskerud. Sakene
fremmes i det hovedutvalg saksområdet
tilhører.
2: Ungdommens Fylkesting – Buskerud
får møte og talerett i
hovedutvalgsmøtene de har sine saker
oppe til politisk behandling.

8.
BUFT:
Fremme egne saker

Styret er meget godt fornøyd
med at politikerne i Buskerud
har valgt å la ungdommen i
Buskerud få reell
medvirkningskraft gjennom å
ikke bare være et høringsorgan
for politikere og administrasjon,
men også gjennom å få fremme
egne saker!

Her finner dere både forslaget
og vedtaket i Fylkesutvalget:
http://www.bfk.no/Politikk1/Motekalender/Fylkesutvalget
/#moter/2013/567

Dette ble drøftet kort, men siden styret
ikke er vedtaksdyktige må dette komme
opp som et eget punkt siden.
Noen punkt som må vurderes er:
1: I vedtaket ligger det ingen begrensning
fra politikerne på antall saker BUFT kan
fremme årlig. Dette er utvilsomt et gode,
men BUFT må utarbeide egne prosedyrer
for hvordan saker skal fremmes, gjerne
demokratisk gjennom valg.
2: Det bør være et samarbeidsmøte
mellom den administrative ressursgruppa
og styret/ungdomspanelet i BUFT for
hvordan man skal kunne arbeide med
saker og fremme disse.
3: Styret ønsker BUFT selv skal begrense
antall forslag til saker hvert år, da det å
arbeide med slike saker krever store
arbeidsressurser i tillegg til skole,
møtevirksomhet, høringer og
fritidsaktiviteter.
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9. Høring om Idrett
og friluftsliv.

Øyvind Gonsholt og ungdomskoordinator
har utarbeidet en kort presentasjon av
høringen og noen konkrete
spørsmålstillinger de ønsker svar på i
forbindelse med denne strategien.

Joakim legger ut meldingen
både på Buskerud
Ungdommens Fylkesting sine
sider på FB og på BUFT- insider.
Svar kan sendes både på chat,
sms og epst.
Joakim gir beskjed til Øyvind
Gonsholt at arbeidet er i gang.
Høringsfrist 12.desember.

10.
Selvkritikk fra
Ungdomskoordinator

Ungdomskoordinator ser at møteplanen
for styremøtene denne høsten har
fortonet seg rotete. Sist skyldes dette en
tastefeil, men når styret er så lite som det
det er pr. i dag blir konsekvensene store
og oppmøtet lavt.
Dette finnes det heldigvis enkle
botemidler for, og endinger blir iverksatt!

Nå som sidene om
ungdomsmedvirkning på bfk.no
er under oppdatering er det
naturlig at møteplan/kalender
legges ut her.
Her vil også referater fra
styremøtene/ungdomspanelet
legges ut.
Det er ønsket at møteinnkalling
sendes ut god tid i forveien slik
at medlemmene kan søke fri fra
skole der dette trengs.
- Ungdomskoordinator vil
derfor sende ut en felles
møteinnkalling pr. halvår for
oppsatte møter så snart styret
og ungdomspanelet har
klargjort dette.

11.
Eventuelt

- Høring Samferdsel/trafikksikkerhet

Siri Lien har sendt et
høringssvar på vegne av BUFT.

- Mobilisering i kommunene

Brevet er ferdigskrevet.
Ungdomskoordinator sender
dette via. Fylkeskommunens
arkivtjenester.
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