Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:

Styremøte
20-21.juni 2014
20.juni kl.16:00-19:00
21.juni kl.09:00-12:30
Sted:
Tollboden 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, Nestleder
Siri Lien
Iren Grue
Live Bendiksby

Forfall:

Rina K. Yamamoto – Ungd.koord.
Oda Lien – BUG
Victoria E. C. Fevik
Kristian Gravermoen

Beskrivelse/Oppfølging/Vedtak:

Ansvar/Tidsfrist/Merknader

Referatet godkjent uten anmerkning.

Ringerike: Vanskelig å få
observatørstatus/informasjon om
møter i ungdomsrådet når man ikke er
medlem.
- Jobber for å arrangere nattkino i
parken?
Røyken: BUK skal dele ut penger, tidlig
høst.
Ål: Støtteinsamling/Støttegruppe for
en utsendt mindreårig asylsøker.
Ringerike: Ikke oppdatert på
ungdomsrådet, men tar opp
problematikk rundt å benytte
rullestol: fortauskanter. Ikke
tilrettelagt/universell utforming på
busser.

Jørgen: Vil undersøke om
representant fra BUFT kan få
observatørstatus i BUK og ellers
følge arbeidet i BUK, samt følge
opp om VGS kan disponere en
av to plasser i BUFT. Vil også
undersøke om han kan bistå
Hurum i å finne to deltagere via
Røyken VGS.

Kongsberg: Kongsberg Kulturpark får
nytt navn: Krona, det arbeides med en
ny flerbrukspark, strand langs Lågen
med sandvollyballbane og
kongsbergkrimmen.
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3.
Arbeidet denne våren

To grupper har arbeidet med
kollektivtransportsakene. Gruppene er
i stor grad selvgående, og har ikke hatt
dedikerte ledere på gruppa.
- Dette opprettes nå.
Jørgen Wear vil lede arbeidet med
utvidet rett til barnebillett, mens
Petter Strand Stiberg, vara for
Kongsberg, vil lede gruppen som
jobber for harmonisering mellom
rutetider og skoletider.

Jørgen Wear og Petter Strand
Stiberg har ansvar for å følge
opp sakene og de andre på
gruppene. De legger også til
medlemmer i BUFT som ikke var
til stede første ungdomspanel i
chatrommene.

Det foreslås at Rina etterspør
rapporter mellom møtene, ca en gang
i måneden.

Rina lager en rapporteringsplan
hun sender ut en gang i
måneden. Start: Etter
sommerferien.

Ellers fungerer det greit med
styremøter samtidig med
ungdomspanelets møter ca.
annenhver måned.
4.
Kollektivtransportsakene

Gruppene har kommet et stykke på
vei, men gruppen om rute-/skoletider
mangler konkrete tilbakemeldinger.
Gruppen fortsetter arbeidet med
dette. Vil også drøftes i
Ungdomspanelet i morgen.
Begge gruppene trenger
dokumentasjon på en del av
informasjonen de har mottatt.
Gjennomgående mangler navn på
personer de har snakket med ved
henvendelser til for eksempel
fylkeskommunen og departement.
Be om navn, telefonnummer og
epostadresse.

Alle: Større fokus på å be om
navn og tittel på den de snakker
med. Dokumenter hva som blir
sagt. Send gjerne en
oppfølgingsmail der dere
oppsummerer hva dere har
snakket om og spør om
vedkommende har noe å
tilføye-
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5.
Arbeidsinstituttene i
Buskerud

Ungdomskoordinator tar opp situasjon
rundt Arbeidsinstituttene i Buskerud
med Styret i BUFT.
Arbeidsinstituttene er sidestilte de
videregående skolene i Buskerud, men
har en elevmasse som
gjennomgående er
underrepresenterte i
medvirkningsorgan både som
ungdommer og voksne.
Elevene her er samtidig elever ved
andre videregående skoler, og er slik
sett også representert i BUFT via de
kommunale rådene, men man ser at
de ofte har en annen tilnærming og
perspektiver til spørsmål, og at dette
ofte går tapt uten direkte
representasjon.
Spørsmålet er derfor om
Arbeidsinstituttene kan inkluderes på
noe vis uten å gå ut over
representasjon eller
ungdomsdemokratiet.
Styret foreslår de enten kan få en til to
plasser i BUFT, slik en kommune ville
hatt, eller at to representanter fra
arbeidsinstituttene kan få utvidet
observasjonsrett og at BUFT dekker
alle kostnader.
Styret ønsker å legge dette frem for
ungdomspanelet i morgen til videre
diskusjon.

6.
Barnas fredsverden

Joakim Kasin Jakobsen, Jørgen Wear
og Iren Grue reiser til Barnas
fredsverden i August.
De skal skrive referat fra utvekslingen
samt notere ned nyttige NFE-øvelser
vi kanskje kan benytte i BUFT senere.
Joakim oppfordrer alle under 18.år til
å bidra til utstillingen
newfacesofeurope.info. Styret stiller
seg bak.
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7.
Nasjonalt organ for
ungdomsmedvirkning

Sentralt Ungdomsråd i Oslo, SUR, har
tatt initiativ til et nytt nasjonalt
ungdomsråd.
Det tidligere ungdommens storting
har møtt en del kritikk blant annet for
manglende representativitet og
mangel på reell medvirkning, og
initiativet går på å gjøre noe med
dette.
Styret i BUFT stiller seg bak uttalelsen
med noen forslag til endringer, - og vil
drøfte dette med Ungdomsrådet.

8.
Høsten 2014

9.
Eventuelt

Starte arbeidet med å planlegge
demokratiskolen /årsmøtet.
Tema og program.

- Joakim har notatene.
Oversender til Rina samt legger
ut i google docs under BUFT –
Styret. Kan lage en egen
undermappe med
'Demokratiskolen'.

Presentasjon av BUFT.
Det ytres ønske om at det lages en
prezi som kan benyttes når man skal
informere eksternt om BUFT.

Rina lager en presentasjon og et
manus etter sommerferien.

Informasjonsmateriell.

Rina inviterer Jørgen, Joakim,
Kjersti Bærug Hulbakk og Guro
Hegna til møte høsten 2014.

LNU arrangerer en rekke kurs til
høsten som det kan være aktuelt for
BUFT å delta på, blant annet
'ordstyrerkurs' og lignende. Rina
legger ut link til kursplan i
facebookgruppen.
Barnekonvensjonsprosjektet –
Fylkesmannen i Buskerud.
- Rina deltok på seminar og holdt et
innlegg om BUFT,
ungdomsmedvirkning og metode.
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