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Sak

1. Hva har skjedd siden sist?

Beskrivelse/Oppfølging/vedtak
Jacob, Kongsberg:
Ungdomsrådet skal nå
behandles i uko. Kongsberg
samarbeider med
vennskapsbyer i Sverige,
Finland, Danmark og Island. De
skal på møte i Danmark i april
hvor de skal diskutere Nordic
Youth day. Ungdomsrådet har
gikk innspill til prioritering av
midler mot barnefattigdom.
Live, Modum: Har ikke skjedd så
mye.
Vetle, Drammen:
Reklamefilmen om
kommunereformen er en
kjempesuksess.
Jørgen, Røyken: Det er fortsatt
ikke noe ungdomsråd i Røyken,
men Jørgen, Kristoffer og LarsHenrik har vært på
kommunehuset og snakket med
disse om opprettelse av
ungdomsråd i Røyke.
Rina: Rina jobber med å finne
personer i de ulike kommunene
som jobber med
ungdomsmedvirkning.

Ansvar/Tidsfrist/Merknader

2. Politiske sakene

Randi skal skive en politisk sak
om ungdomskonferansen.
Mulige datoer er 21-22 eller 2223. september.
Diskutere legitimitet, politiske
saker, up.
Må ha flertall for sakene up
jobber med
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Styret lager et opplegg over
hvordan dette skal
gjennomføres.
3. Promotering
4. Diskusjon vedtekter

5. Kulturkort

6. Konferanser

7. Møtekalender

Styret går gjennom og ser på
hvordan nettsidene ser ut og
hvordan vi vil at di skal se ut.
Styre har gått gjennom og
revidert vedtekter som skal
godkjennes av årsmøte.
Kulturkort gjeninnføres. To
representant til
arbeidsgruppen. En fra by og en
fra bygda.
-Kulturkortet blir gjeninnført i
Buskerud. De ønsker at BUFT
skal være representert i en
ressursgruppe hvor av en skal
være fra bygd og en fra by.
Styret lager et system for
hvordan disse blir valgt.
Hvilke konferanser ønsker vi å
delta på?
ØstSamUng? BSSSC?
Ungdomskonferanser?
BUFT har mer begrensede
midler og vi må velge litt mer
hvilke konferanser vi vil delta
på. I 2015 var BUFT
representert på mange
forskjellige konferanser og har
med det gjort oss opp en
mening og hva som var
vellykket og hva vi kunne
prioritert annerledes. Dette gjør
at vi kan være litt mer selektive
på hvilke konferanser vi vil delta
på i løpet av dette året.
Nytt system referat og
møtekalender
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8. Trygge organisasjoner

9. Prosess

10. Evt.

BUFT ligger nå i den politiske
møtekalenderen på Bfk-sidene.
Rina fortsetter å jobbe med
dette.
Møtekultursamlingskultur
På forrige møte hadde styret et
opplegg
Styret lager en prosess på
møtekultur og samlingskultur,
styret legger rammene rundt
dette og legger frem for up på
møte.
Møtekultur
-Vi går gjennom hvordan vi vil at
møtekulturen skal være på
BUFT samlinger.
-Valg til BSSSC
-Buskerud fylkeskommune
vurdere å kutte støtten til
elevorganisasjonen. Skriver et
leserinnlegg, eller ta direkte
kontakt med en journalist hvor
vi støtter elevorganisasjonen.
Og hvorfor det er viktig med
ungdomsmedvirkning.
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