Møteinnkalling - Saksliste
Møte
Møtedato
Tidspunkt
Sted
Hvem

Styremøte
16-17 Januar
Fredag kl.16:00 - Lørdag kl.13:30
Hønefoss, Comfort hotell Ringerike
Kristian Gravermoen, Leder
Jørgen Wear, Nestleder
Jacob Sand Kruse
Siri Lien
Live Bendiksby
Iren Grue, sekretær
Frafall:
Victoria Elisabeth Cavallini
Tilstede:
Ungdomskoordinator
Rina Kamilla Yamamoto

Sak

Ansvar/Tidsfrist/
Merknader
1. Oppmøte

Alle er her

2. Godkjenning av referat
fra forrige møte.

- Godkjent med merknad på sak 13. om styreintruks

V. Leder

3. Hva har skjedd siden
sist?

Modum: Live får referater fra ungdomsrådet fra Modum.
Sak om kommunereformen som er veldig aktuelt for
BUFT, Modum skal ta kontakt med Rina.

V. Alle

Røyken: Jørgen har vært med på
ungdomskommunestyre, snakket om ungdomspolitikken
i Røyken. Syns ikke det fungerer bra. Representanter til
BUFT- vårmøte og høstmøte, valg fra ungdomsskolen og
1. klasse videregående. Jobber med bedre arbeidsmiljø
på skolen, og det blir pusset opp. Åpna et nytt tilbud for
ungdommer, en møte plass for ungdom.
Kongsberg: Jacob skrev et leserinnlegg, og fikk svar av
rådmann, om hvordan man kan øke medvirkningen i
ungdomsklubben Ohana.
Hvordan øke ungdomsmedvirkninga i kommunen.
Innvilget penger til Finlandsprosjekten,
ungdomsutveksling, med ungdomsrådet.
Hønefoss: Det har kommet ny videregående. Stadion er
bygget ferdig, stadion er et fritidstilbud for ungdommen i
Hønefoss.

Ål: Ikke skjedd så mye.

4. Følge opp
kollektivtransportsaken

Kristian: Syns det var gøy på hovedutvalget, presenterte
BUFT foran Hurk. Gikk veldig bra foran fylkestingsaken,
de kom med spørsmål og fikk svar, han informerte om
BUFT.
Torsdag 22. 01.15 skal saken om ungdomsbillett opp i
hovedutvalget igjen. Dit skal Kristian, usikker på hvilken
rolle vi i BUFT kommer til å ha. Fikk svar fra Brakar om at
de vil tape penger på å få ungdomsbilletten. Vi regnet ut
at det ikke skal være veldig vanskelig å tjene inn pengene
på nytt. Vi jobber med saken, og setter opp
motargument.
-

5. Styreinstruks

6. Arbeidsgrupper

Den andre saken er blitt spurt om, men det er ikke
kommet noe svar. Tas opp til ny behandling i mars.
Innspill til styreinstruksen er blitt borte, og må skrives på
nytt neste møte.

Instrukser for gruppearbeid er blitt renskrevet. Vi viser
dette til ungdomspanelet, der de skal komme med
innspill.
Ble diskuter og ble skrevet en innstilling.

7. Valg til BSSSC
Se vedlegg 1.
8. Forberede vårmøte

9. Informasjonsmateriell

- Rina og Jørgen var på møte med fylkeskommunen om å
lage forskjellig informasjonsmateriell, t-skjorter m.m.. Vi
får ikke ha logo, men symbol. (Ingen forskjell) Vi får
trykke opp hva vi vil, hvis vi har nok penger. BFK har
rammeavtaler, som vi bruker. Når vi er ferdig med
designet, tar vi kontakt. Alt av det vi skal ha må være
markert med logoen til Buskerud fylkeskommune. Vi må
bruke malene som er designet til Buskerud
Fylkeskommune.
- Symbolet blir lagd av ungdommer i Buskerud, som
sender inn forslag. Komme med en pakke, alt samla.
- Jørgen skal komme med en fremtidsplan.

10. Ordensreglement for
VGS

Ordensreglementet er oppe til revidering. Mange synes
det er vanskelig. Skal revideres og skrives enklere. Alle
kikker på ordensreglementet, og være forberedt til
møtet i Februar.

v. Jørgen

11. Orientering om Politisk
sak til Fylkesutvalget

Det er en orienteringssak som handler om BUFT i året
som var, året som kommer, økonomi og vedtekter.

12. Østsamung 5-6 Mars

Valget burde være i Februar, likt som BSSC. Dette gjør at
deltakerne har god tid til å forberede seg.

13. Innspillsdagen

-

-

-

14. Eventuelt

Blir på Februarmøtet, og blir hele Lørdag 14. Vi har
styremøte som vanlig på Fredag, men ikke
styremøte på Lørdag.
Starter 9-10 tiden, og holder på til 4-5. En dag som
krever mye av alle, og spesielt styre. Styret skal ikke
ha ansvar for noen av programdelen, men har
ansvar for å dra gruppene og ice breakers.
Fylkesmannen kommer for å åpne. Kommer 4 stk.
fra AI. Jørgen og Hedda tar bilder på denne dagen,
og små videosnutter.

Fravær: Orientering om politisk fravær.
- Inntil 10 dagers fravær for politisk arbeid (Kalt
politisk fravær
Inkluder BFK sidene, i fremdriftsplanen.
Høring kultur: Det er interessant sak som er veldig
sentral i arbeidet BUFT gjør. Vi tar det med til
ungdomspanelet for å høre deres mening.

V. Rina

Vedlegg 1.
Valg til BSSSC

Det skal velges to representanter inn i BSSSC youth . Hvert år blir det valgt en ny representant, som
sitter i to år. Da vil det alltid være en erfaren, og en som blir lært opp. Det er mulig å stille til gjenvalg
etter at to år er ferdig. For å bli valgt som representant må de være med i UP eller styret, men
forsetter om de ikke blir valgt inn til UP året etter. Da vil de representere BUFT, og vil informere om
BSSSC på det første møtet etter møtet i BSSSC. Valget blir tatt i Februar. Det blir i tillegg valgt en vara,
men denne blir bare valgt for et år.
Hvis du blir valgt inn til et verv er du nødt til å ta ansvar for det du er blitt valgt til. Det er ikke bare å
dra på tur, men også følge opp oppgave som kommer med. Du har fått et ansvar som du er pliktet til
å gjennomføre. Utgifter blir støttet av Buskerud fylkeskommune.

