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Beskrivelse/Oppfølging/Vedtak

1. Hva har skjedd siden sist?

Kongsberg: Invitasjon til åpning av Krona.
Nes: Møte for hele Hallingdal om kommunereformen.
Ringerike: Ny skole (Hønefoss VGS), bestemt at Ringerike
VGS skal bli ny.
Nore og Uvdal: Ny skatepark, ungdomskafe, møte om
kommunereformen, aktiviteter på gamlehjem, jobber for
ny badeplass.
Drammen: Film om kommunereformen (skal være ferdig
i November)
Ål: Ikke skjedd noe.
Hol: Snowboardpark på Geilo.
Hole: Ikke skjedd noe. Elever som er ferdig på
ungdomskolen får ikke lov til å være med i
ungdomsrådet.
Modum: Det er planlagt en konferanse for Modum,
Sigdal, Krødsherad og øvre Eiker om kommunereformen.
Det som blir tatt opp på møte blir tatt videre til
elevrådene.
Sigdal: Ikke skjedd noe.

Ansvar/Tidsfrist/
Merknader
Alle

2. Byvandring i Kongsberg.

3. BSSSC

4. Ny hjertesak

Røyken: Ny ungdomsskole, tatt imot flyktninger fra Syria.
Prøve å få en representant fra ungdomskolen og en fra
VGS til å representere kommunen i BUFT.
Hva var bra:
- Fint å vite hva de tenker på når bygninger blir fredet.
-Viktig å ta vare på gamle hus og bygninger:
Det ble valgt en person som skal representere BUFT i
BSSSC i høst. Alle de som hadde lyst til å reise holdt en
appell og vi stemte på den personen vi hadde lyst til at
skulle representere BUFT på BSSC sammen med Jørgen.
Det ble Chrisander.
De som er ferdig med sakene begynner å skrive
leserinnlegg til de forskjellige avisene i fylket.
Forslag for nye hjertesaker:
- Leksefri skole
- Tredelt gym
- NSB Ungdomskort
- Stipend ordningen, familie situasjon

5. Valgkomite

6.
7.

8.
9.

Kristian og Mads presenterte fire mulige modeller for
valg til styret på årsmøte. Vi bestemte oss for alternativ
en, forbeholdt at BUFT godkjenner dette på årsmøte. De
forskjellige modellene ligge vedlagt under.
Symbol
Jørgen og Jacob viste frem det nye symbolet. Alle ble
enig om at vi sender inn symbolet til administrasjonen.
Vedlegget med symbolet ligger i Ungdomspanelgruppa.
De politiske sakene
Helsesøstergruppa: Hvor mange elver som skal være
maks per helsesøster. De jobber også med hva de vil at
helsesøstrene skal kalles.
Ungdomskonferansen: Mål om å lage dette til en årlig
greie. At det blir en demokratikonferanse de årene det er
valg år for å lære om hvordan valg fungerer og info om
valget.
De årene det ikke er valg blir det en ungdomskonferanse
om psykiskhelse og ungdom. Rina jobber med å samle
en arbeidsgruppe fra fylket som skal jobbe med dette fra
administrasjonen. Vi trenger også en gruppe fra
ungdomspanelet som skal jobbe med dette sammen med
administrasjonen og Live.
Ungdomskonferansen i
Det ble valgt hvem som skal reise til Trondheim. Vi
Trondheim 17-19 september sender 5 delegater, dette ble Mads, Vetle, Marthe, Vilde
og Live.
Evt
Jacob:
-Burde ha muligheten til å skrive en sak selv som kan
godkjennes at BUFT. Dette var alle enige i.
- Burde kunne bruke regions tog på månedskort fra
brakar. Dette ble enstemmig vedtatt.
Chrisander har vært på snakket for Redd barna hvor han
fortalte om hva BUFT jobber med.

Kristian:
-Forteller om hva nasjonalt ungdomsråd jobber med, og
hvordan de bygger opp organet.

Alternativer til valg av styre i BUFT
Alternativ 1.

Vi velger nye styremedlemmer for Midtfylket, Ringerike og Vestviken.
-

Kongsbergregionen er ikke på valg.
Vi lar nåværende varaer for Hallingdal og Drammen (Mari og Vetle) beholde vervet som
vara/fast vara, frem til disse regionene er på valg (et år som vara).

Begrunnelse for (PROS): Dette vil føre til en bedre kontinuitet i styret, og valgsyklusen (tre regioner
hvert år som sitter i to år) vil følges på riktig måte.
Begrunnelse mot (CONS): Varaene for Hallingdal og Drammen (Mari og Vetle) er ikke legitimt valgt
inni styret.

Valgkomiteen stiller seg bak dette forslaget.

Alternativ 2.

Vi velger nye styremedlemmer fra Midtfylket, Ringerike, Hallingdal, Drammen og Vestviken.
-

Kongsbergregionen er ikke på valg.

Begrunnelse for (PROS): Varene som i dag representerer Hallingdal og Drammen (Mari og Vetle) er
ikke legitimt valgt inn i styret, og burde derfor velges samtidig med Midtfylket, Ringerike og
Vestviken som ifølge vedtektene skal velges. Dette vil bli det mest legitime og «demokratiske» valget.
Begrunnelse mot (CONS): Dette vil om mulig føre til dårlig kontinuitet og erfaring i styret, når vi
risikerer å sitte med fem uerfarne styremedlemmer.

Valgkomiteen stiller seg ikke bak dette forslaget.

Alternativ 3.

Vi velger nye representanter fra Ringerike, Hallingdal og Drammen.
-

Kongsbergregionen er ikke på valg.
Nåværende representanter for Midtfylket og Vestviken (Live og Jørgen) blir sittende et år til.
Ringerike er på valg uansett.

Begrunnelse for (PROS): Dette vil føre til bedre kontinuitet i styret.
Begrunnelse mot (CONS): Dette vil bryte med valgsyklusen til styret (tre regioner hvert år som sitter i
to år), og også bryte med den demokratiske legitimiteten til styret i BUFT.

Valgkomiteen stiller seg ikke bak dette forslaget.

Alternativ 4

Medlemmer av ungdomspanelet/styret stiller med egne forslag, eventuelt kombinasjoner av de
nevnte alternativene.
-

Kongsbergregionen er ikke på valg.
Ringerike må velges uansett.

