Møtereferat
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Vetle Olsen-Ryum
Mads Vejlgaard Evensen
Ungdomskoordinatoor
Rina K. Yamamoto
[Navn Navnesen]

Kopi

[Overskrift]
NR.

SAK

1. Hva har skjedd
siden sist?

Røyken: Ikke skjedd mye.
Onsdag – barne og
ungdomskommunestyret.
Det første møtet dette
året. Jobber fortsatt med
å starte et UR. Jørgen har
snakket på skolene om
russen, hvordan det er.
Elerådet på Røyken har
ikke fungert så godt,
Jørgen har snakket med
rektor. Kom med råd om
hvordan elevrådet kan
styrkes. Røyken deltar
ikke på EO samlingen i år.
Oppfordring til styret: få
elevrådet til å bli bedre.
Kan kontakte Rina eller
Lasse.

BESLUTNING

ANSVAR/FRIST
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Ål: Vet ikke pga ikke
medlem i ungdomsrådet
Drammen: Har ikke vært
møte enda.
Rekalmefilmen om
kommunereformen er en
suksess. Kurs om
kommunereformen.
Modum: Har hatt møte.
Oslotur før jul. Besøkte
Stortinget. Jobber med
skulefruktsak. Jobbe
videre med
kommunereformen.
Hole: Vært på møte.
Demokratidag på skolen
og
kommunesammenslåing.
Ungdomskonferanse for
kommunereformen
førstkommende onsdag.
Kongsberg: Utvalget for
kultuoppvekst har
godkjent Kongsberg
ungdomsråd. De har nå
mer å si. Jobbet videre
med det nordiske
sammarbeidet, 3 stykker
skal snart til Danmark.
BFK skal legge om
nettsiden på nytt.
Reklamebyrå som skal
lage logo har ikke svart.
2. Godkjenning av
referat

Godkjenning av referat

Ingen invendiger

3. Kulturkort
gjeninnføres.

Kristoffer og Ingjerd sitter
i arbeidsgruppa for
kulturkortet.
- Fikk inspill fra UP om

.
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målgruppe, praktisk
gjennomføring m.m.
4. ØstsamUng i
mars.

Jørgen og Vetle skal på
Østsamung med noen fra
UP. Temaet er
rådgivertenesten.
Rådgivertenesten i
Buskerud er veldig
variert.

5. Hovedutvalgene
i BFK

Vi må sjekke
hovedutvalgene og si ifra
når det er saker vi burde
fått sagt noe om.

6. Ung data.

Til uka er første møte til
Ungdata. Vil ha med
ungdom til å forme disse
spørsmålene. 2 stykker er
med i arbeidsgruppen til
ungdata, og disse burde
også være med å
planlegge
ungdomskonferansen.

7. Vårmøtet 2016.

Disse punktene er sendt
ut til politikerne som
teaser til program:
- Presentasjon av BUFT
- Presentasjon av sakene
våre
- Partiene på tinget.
- Hovedutvalgene
- Politikerkafe/
dialogmøte.
- Felles
workshop/prosess
- Icebreakers

8. Erasmus+/Aktiv
ungdom

Et EU-fond der man kan
søke om midler.
Vårmøtene, konferansen
og årsmøtene er
kvalitifiserte. Vi kan søke
om penger.
Ungdomskonferansen og

Valget skjer på UPmøtet i morgen.

Styret vil søke om
midler fra Erasmus +.
Informere UP.
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årsmøtet er veldig
aktuelle. Det må være
med personer som har
politisk
makt/beslutningstagere.
Resultatet må være noe
fast og konkret. Styret
har ansvaret for å skrive
søknaden og sende den.
Styret velger Live ved
akklamasjon som
prosjektansvarlig for
ungdomskonferansen.
Hun er også ansvarlig for
å fylle ut Erasmus
søkanden.
9. Nytt
arbeidssystem for
styret i BUFT

Finne referatene.
Oppdatere Google docs –
slette gammelt og lage
nytt system.
Presentasjon av det nye
systemet.

10.
Videopresentasjon
av BUFT til
politikerne på
vårmøtet.

Vi burde lage en plan på
filmen. Vi må lage
rammene. Lage prosess
før UP i morgen.

Live valg som
prosjekansvarlig ved
akklamasjon

Styret vil fortsette å
bruke Google docs.
Referatet frå August
styret 2015 mangler.

Kjøreplan for BUFTfilmen.
Vi starter med alle
snapchattvideo.
- Ringeriksregionen
- Midtfylket
- Kongsbergsregionen
- Drammensregionen
- Vestviken
- Hallingdal
Snapschatvideo av alle: vi
er BUFT.
Vi velger en
«talsperson», som ønsker
velkommen. Blir filmet
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med up som jobber rolig i
bakgrunnen. 7-10
snutter av hva vi driver
med(jobb, fritid)
Tilbake til taleperson.
Informasjon(Npr, hvor,
hvorfor). Personen blir
filmet på samme sted
gjennom hele filmen.
Talepersonen snakker
samtidig som det
kommer andre snutter.
Max fire saker, UP må
stryke.
- Strategi for næringsplan
- Bussprissaken
- Kommunereformen
- Kulturminnevern
- Kunnskapssamfunnet
- Skolefrukt
- Helsesøster
- Busstider
Snutt av fire personer
som arbeider. Fire
personer i fire snutter
alene – hvorfor er vi med
i BUFT(framtid).
Talepersonen
introduserer «i år har vi
jobbet med».
Snutter med sakene vi
jobber med i år. Det er 6
saker, vi trenger ikke å ha
med alle.
Hade-Buskerudidentitet.
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