Møteinnkalling - saksliste
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Tid
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Ungdomspanelet
16-17.januar
13:00
Kongsberg Grand Hotel
Jørgen Wear
Live Bendiksby
Jacob Kruse
Vetle Olsen-Ryum
Timo Nikolaisen
Chrisander Ålien
Kasper Fuhre Myhre
Otilie Røer Tvedt
Elena Teigen
Neda Schulz
Eugen Sebastian Hovden Haush
Kristoffer Gasmann Hauge
Vara:
Ingjerd Eid Skjerven
Edvard Wessel
Ungdomskoordinatoor
Rina K. Yamamoto
Ikke tilstede:
Mari Opheim Berg
Mads Vejlgaard Evensen
Sondre Kvalshaugen Glesne

Sak

1. Hva har skjedd siden sist?

Beskrivelse/Oppfølging/vedtak
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.
Drammen: Drammen:
Reklamefilmen om
kommunereformen er en
kjempesuksess.
Sigdal: Det har ikke vært noe
møte i ungdomsrådet siden sist.
Nes: Ungdomsrådet har nå fått
lov til å arrangere ukm, dette
uten innblanding fra politikerne.
Ål: Det har ikke skjedd så mye,

Ansvar/Tidsfrist/Merknader

ungdomsrådet har støttet
innvendig skatepark. De har
også støttet en utendørs
skipark.
Hurum: Fortsatt ikke
ungdomsråd, men Neda har tatt
kontakt med kommunen og skal
snakke med de om hvordan de
skal utforme et
medvirkningsorgan best passet
til kommunen. Satse på
utvikling av Sætre sentrum.
Kongsberg: 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.
Krødsherad: Hatt møte hvor det
ble diskutert hvordan utvikle
den lokale ungdomsklubben i
kommunen. De har ikke
kommet så langt i dette
arbeidet.
Modum: Ikke skjedd så mye
siden sist.
2. Møtekultursamlingskultur

Ungdomspanelet delte seg inn i
4 grupper og kom frem til
hvilken møte og samlingskultur
vi skal ha.
Møtekultur:

1. Ingen andre enn
møtereferent, leder
og de som holder
foredrag/innlegg kan
ha pc under møtene.
2. Mobil er tillatt, men
vanlig folkeskikk
gjelder. Ikke sitte på
mobilen når andre
snakker eller holder
fremlegg.

Styret

3. Møte presis, heller før
tiden enn etter.
Respekter tiden.
4. Rekke opp hånda hvis
du vil snakke, og ikke
snakk i munnen på
hverandre.
Samlingskultur:

1. Inkluder alle, og hold
aktiviteter tilgjengelig
for alle.
2. Fri humor, men vær
forsiktig med intern
humor som kan
mistolkes.
3. BUFT er ikke en
sjekkeplass.
4. På rommet til klokken
00.00 slik at alle er
opplagte til møte
neste dag.
5. Følg den gylne regel
«gjør mot andre det
du vil at andre skal
gjøre mot deg».

3. Kulturkort

4. BSSSC

Kulturkort gjeninnføres. De
ønsker to ungdommer. En fra by
og en fra bygda
Vetle forteller om kulturkortet
og de som har lyst til å være
med i denne arbeidsgruppen
melder seg til dette .
Kristoffer og Ingjerd er det som
skal representere BUFT i denne
arbeidsgruppen. Chrisander
stiller som vara.
Jørgen informerer om BSSSC og
om valg av ny representant.
Dette valget gjennomføres på
søndag. Chrisander ble valgt inn
i BSSSC og Elena ble vara.

Styret

Jørgen

5. Politiske saker

6. Evt.

Alle de ulike politiske sakene ble
presentert og stemt over hvilke
saker vi skal jobbe videre med.
Skolelag:
Ja- 14
nei-1
Rusforebyggende tiltak:
Ja-14
Nei-1
Hvor skal dette gjennomføres:
Ungdomsskole-0
Vgs-2
Begge-11
Ingen-1
Støtte en ordning med
utdanning til flyktninger på
mottak.
Ja-14
NeiFor en fadderordning i
videregående for flyktninger:
Ja- 14
NeiJacob tar opp det at fylket nå
vurderer å kutte støtten til Elev
Organisasjonen(EO).
Ungdomspanelet stemmer over
om vi vil gå ut i media for å
støtte EO.
Ja-13
Nei-1
Jacob, Otilie og Chrisander
jobber med denne uttalelsen.

Jørgen

