Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:

Styremøte
17. – 19. Januar 2014
17.januar kl.16:00 19. Januar kl. 15:00
Sted:
Tollboden Clarion Hotell Drammen
Møteleder: Joakim Kaasin Jakobsen

Tilstede: Joakim Kaasin Jakobsen, Leder
Iren Grue
Live Bendiksby
Siri Lien
Jørgen Wear
Ungdomskoordinator Rina K.
Yamamoto
Anders Wengen - Rådgiver BFK
Ole-Jackob Thorkildsen – Buskerud
Musikkråd.

Referent:

Rina K. Yamamoto

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

Forfall:

Beskrivelse/Oppfølging/Vedtak:

Ansvar/Tidsfrist/Merknader

Referatet godkjent uten anmerkning.

Jørgen: Nytt elevrådsstyre ved Røyken
VGS.
- Ønsker å ta kontakt med Røyken
kommune for å snakke om valg til BUFT
slik at også alderstrinn fra VGS kan være
representert
Joakim: Snart oppstart med lokale
UKM.
Kongsberg UR har byttet lokaler og har
valgt kollektivtransport som politisk
hjertesak.
Feiring av Kongsberg Kommune som
årets barne- og ungdomskommune.
Irene:
Ål UR starter opp ungdomskafe. Fra 8.kl
-18.år.
Starter også 'Ung Event' med kulturelle
arrangement for ungdom i Ål, samt
turer til for eksempel Tusenfryd.
- Ål UR har også fått gjennomslag for at
de skal få økt innflytelse i
Kommunestyret. Litt uklart hva dette
består i, men Irene holder oss
oppdatert.
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3.
Tilflyttingskonferanse
5—6 mars 2014:

4.
Håndbok for årsmøtet:

Irene og Joakim deltar for BUFT. Ønsker
å invitere + en ungdom fra Buskerud for
et tredelt perspektiv:

Irene: Hører med Marwa om
hun kan tenke seg å delta.

Irene: Å få en ny i klassen.
Marwa: Ungdom og tilflytter.
Joakim: Kongsberg: Årets Barne og
ungdomskommune.

Irene og Joakim:
Forberede innlegg til
konferansen.

De som ønsker å oppdatere bildet sitt
må sende dette til Rina før tirsdag.
Bør bytte font til en som er mer lettlest
bla for dyslektikere.

5.
Gjennomgang av
ressursheftet: Frem en
sak!

Ressursheftet 'Frem en sak!' er
utarbeidet med tanke på BUFT og at
dette skal ligge til grunn for
Workshopen på søndag.
- Rina utarbeider program for workshop
etter PLA-metoden.

6.
Program for årsmøtet

Oppdatere program for søndag: Sette
inn valg av varaer til styret,
representant for Drammensregionen,
samt informere om styrevervet som er
på valg.
Ellers er programmet for helgen
godkjent av styret.

7.
Kjøreplaner for
årsmøtet.
8.
Næringslivsplanen

Dette utgikk da arbeidet med
næringsplanen ble prioritert.

Anders Wengen ledet arbeidet med inn
spill til næringslivsplanen etter PLAmetoden. Hele lørdag ble avsatt til
dette.
Søndag ble det vedtatt å endre oppsatt
program for å oppsummere arbeidet
med Næringslivsplanen dagen før og
legge en plan for presentasjon av
ungdomsperspektivet.
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I arbeidet på lørdag valgte styret etter
en prosess å se på:
1: Jobbtilbud/muligheter
2: Ringeriksbanen
3: Kollektivtransport.
Da punkt 2 og 3 er overlappende
ønsket styret å se på hvordan
innspillene fra lørdag kunne presenteres
på en måte som gjorde at de
overordnede perspektivene ble
tydeligere. Den viktigste lærdommen og
overskriften for arbeidet synes å være:
"Alt henger sammen med alt!"
Styret ønsker å koble punktet om
jobbmuligheter sammen med verdivalg i
næringslivet. For eksempel ønsker de
ikke våpenproduksjon i Kongsberg, men
synes det er bra at det satses på grønn
tenkning og næring gjennom
saltvannsverk i Hurum.
De trekker også linjer til noe de finner
positivt i Buskerud: Tilbud om linjer og
fagvalg i de videregående skolene. De
understreker viktigheten av at disse
linjene må understøttes med
lærlingeplasser og relevante jobbtilbud
etter endt utdanning. Satsning på å se
skole, lærlingeplasser og jobbtilbud
under ett vil medføre mindre kostnader
til personer som naver og generelt
bedre folkehelse i Buskerudsamfunnet
gjennom økt trivsel og psykisk helse.
Styret i BUFT ønsker det skal fokuseres
yttligere på kollektivtransport som buss
og tog. Dette sørger for at folk kan
pendle og forhindrer fraflytting fra
distriktene og økt sentralisering. Det er
positivt for miljøet, begrenser Co2utslipp, gir mindre veistøv og er bra for
folkehelsen da det kan medføre færre
bilulykker og dødsfall i trafikken.
BUFT etterlyser også "grønne busser".
- Økt fokus på grønn tenkning kan
medføre flere arbeidsplasser i
omleggingsfasen og vil på sikt være en
god innvestering i næringslivet og
befolkningen i Buskerud.
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Styret vil i tiden fremover arbeide med
en presentasjon av sine innspill til
Næringsplanen.
9.
Samarbeid BUFT/UKM?

Ole-Jacob Thorkildsen fra Buskerud
Musikkråd kom for å diskutere
ungdomsmedvirkning i UKM og et
samarbeid mellom UKM-Buskerud og
BUFT.
Et slikt samarbeid er av stor interesse
for BUFT, og vil passe godt med
handlingsplanen til BUFT der det er
vedtatt at et av BUFTs
satsningsområder skal være Kultur.
UKM er den største arenaen for
ungdom og kultur i Buskerud, og det er
ønskelig både fra BUFT og UKM at vi kan
finne gode måter for samarbeid.
Et alternativ er at UKM lager en regional
arena for ungdomsmedvirkning 1-2
ganger i året og at BUFT vil disponere 12 plasser her.
BUFT kan ellers bidra ved å være
tilstede ved lokale og regionale UKMarrangementer og være et bindeledd til
lokale ungdomsråd eller andre lokale
medvirkningsorgan for ungdom.

10.
Eventuelt:

- Informasjonsflyt.
Til tider kaotiske tilstander med mange
mail og varslinger på FB. Vi håper at noe
av dette retter seg av seg selv når
Ungdomspanelet er opprettet og at vi
lettere får kontakt med ungdommen.
Mye informasjon har stoppet opp hos
ungdomsarbeidere/koordinatorer/
fritidsledere i kommunene. Det er en
utfordring å nå alle.
Trykking av BUFT materiell:
Etter Årsmøtet tar Rina kontakt med
Guro Hegna Svendsen for å undersøke
profil for BUFT/Fonter etc.
Trykker da opp informasjonsbrosjyre
om BUFT, håndbok, nøkkelbånd m.m.
Siri: Passord til BUFT på FB.
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