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 MØTEREFERAT 
 
 
Tilstede: Tina Athari, Sigurd Svensen, Frithjof Bugge (vara), Oscar Andreas Norden 

(vara), Helene Spilde (sekretær) 

Forfall Sigurd Log Røren, Dina Dignæs Eikeland, Martinius Enzell Tangen, Katarina 
Frostmann Eisenstein (vara), Faduma Mohamud (vara), Nicholas Bertheau Solem 
(vara), Haider Qureshi (vara) 

Møtegruppe: Ungdomsrådet BFR 

Møtested: Ungdomstjenesten, 2.etasje Cort Adelers gate 18 

Møtetid: 16.00-18.00 

Referent.: Helene Spilde 

Telefon: 22 44 56 48 

Neste møte: 13.03.13  

  
Møte i Ungdomsrådet – 27.02.2013 

 
Sak : 9/13 : Godkjenning av innkalling og referat 
 
Innkalling og referat godkjennes  
 
Sak : 10/13 : Besøk fra helsestasjon   
Representanter fra helsestasjon har meldt om besøk på neste møte 13.03.13.  
Fridtjof tar ansvar for å samle informasjon fra majorstuen skole. 
Sigurd S tar ansvar for å samle inn informasjon fra OHG.  
 
Sak : 11/13 : Informasjon diverse råd og utvalg  
 
- Saker fra BU, Husk og Mibu  
Ungdområdet ønsker en kontaktperson i BU/adm for orientering om Filipstad og løpende informasjon om saker som 
gjelder ungdom.  
 
- Sentralt ungdomsråd:  
Første SUR møte er 04.02.13. 
 
Det har blitt gjennomført UBM med 5 hovedsaker :  
- Helsereform : med særlig fokus på psykisk helse 
- Bedret svømmetilbud  
- Bruken av hospits i plassering gjennom barnevernet 
- Eksamenstilbud i sommerskolen 
- Endring av undervisningsprogrammet ”Unge og Rus”  
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- Brukerutvalg i NAV:  
Representantene i brukerutvalget var ikke på tilstede på Lur møtet.  
 
- Mulighetsstudie for skaterampe :  
Det er sendt ut møteoversikt fra sekretær. Rukaia Khairy ønsker kontakt med ungdommene som skal delta på mail for 
planlegging videre.  
 
Sak 12/13 : Søknader og rapporter  
  
Ungdomsrådet mangler fortsatt informasjon om midler for 2013. Og på grunn av få tilstedeværende medlemmer på 
møtet blir sakene behandlet på neste møte.  
 
Søknad 1/13 :  
Nissenrevyen søker om midler til bruk av Scene.  
Revyen er gjennomført. Rådet har ikke fått undersøkt om revyen mangler midler til innkjøp av scene fremfor leie. 
Søknaden utsettes. 
 
Søknad 2/13 :  
Elevrådet ved Uranienborg søker om midler til bordtennis bord til utearealer.   
Søknaden utsettes.  
 
Søknad 3/13 :  
Ungdomstjenesten i Bydel Frogner søker midler til oppstart av nytt fritidstilbud på Bygdøyhus.  
Søknaden utsettes.  
 
 
Sak 13/13 : Årshjul 2013  
 
Dina har sendt utkast til Årshjul på mail. 
Årshjulet blir tatt opp på neste møte.  
 
Sak 14/13 : Eventuelt   
 

- Det foreslås å finne muligheter for tileggs inntekt til rådet. Saken taes opp på neste møte.  
 
- Det foreslås å jobbe med sak om kommunale arbeidsplasser om sommeren for ungdom  

 
- Det orienteres om at UKM ikke kan gjennomføres på Uranienborg fritidsklubb lokaler etter branntilsynet, og 

at arrangementet i år vurderes å legges til annen bydel pga manglende lokaler og penger til leie av andre 
lokaler. Ungdomsrådet inviteres imidlertid til å gjennomføre arrangementet og gi støtte dersom det er 
ønskelig å gjennomføre arrangementet i egen bydel. Ungdomsrådet har på kort varsel ikke kapasitet til å 
arrangere UKM, men ønsker at bydelen skal gjennomføre UKM sammen med annen bydel men med egen 
kvote for bydelen slik at mangel på lokaler ikke går utover deltakerne som ønsker å stille og representeringen 
fra bydelen.     

                              
                              
                      


