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 MØTEREFERAT 
 
 
Tilstede: Sigurd Log Røren, Tina Athari, Dina Dignæs Eikeland, Katarina Frostmann 

Eisenstein (vara), Nicholas Bertheau Solem (vara), Faduma Mohamud 
(vara), Helene Spilde (sekretær) 

Forfall Joachim Pacheco-Lie, Frithjof Bugge, Sigurd Svensen, Martinius Enzell Tangen, 
Oscar Andreas Norden (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: 18.09.13  

  
Møte i Ungdomsrådet – 21.08.13 

 
 
Sak 42/13 : Godkjenning av innkalling og referat 
                    Innkalling og referat godkjent  
 
Sak 43/13 : Besøk fra Cafe Condio 
                    Utsettes til neste møte  
 
Sak 44/13 : Årshjulet og planlegging av det neste halvåret 
             

• Årshjulet ble gjennomgått og det kom inn forslag til endringer.  
            Alle i rådet bes holde seg oppdatert på årshjulet 
 

• Det kom inn forslag om hyppigere deltakelse på politiske møter og komiteer/utvalg 
 

• Urra Rock 14 september: LUR ønsker å reklamere for seg selv på arrangementet og delta i   
planlegging 3 representanter har meldt sin deltakelse.  

 
• Reglementet for representanter og gjennomføring av valg må gjennomgåes i forhold til når 

representanter fratrer før nytt valg. Det foreslåes å gjennomføre UBUM  hvert 2 år med 
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valg av nye representanter og rekruttere faste medlemmer fra varaplassene for å sikre 
kontinuitet i rådet. Settes på sakslisten for neste møte 

  
Sak 45/13 : Oppdatering fra råd og utvalg 
 

• SUR : Sigurd ble valgt som nestleder i SUR, noe som frigjør en plass til SUR fra LUR, 
Nicholas sitter fortsatt som representant og stiller som kandidat til AU 

 
• Helsestasjon sak : Sigurd tar kontakt med administrasjonen/Helsestasjonfor å få 

dokumentasjon på årsverk og tilbud for helsetjenester.   
 

• LUR ønsker informasjon om prosessen i budsjettforhandlinger 
 
Sak 46/13 : Økonomi gjennomgang  
Det ble gjort en gjennomgang av årets tildelte midler og innvilgede søknader 
Årets tildeling kom ikke før juli og er lavere enn tidligere år.  
 
Sak 47/13 : Hyttetur  
Rådet ønsker å reise på hyttetur så snart som mulig helst i september.  
Nicholas og Faduma undersøker overnattingssted og Sigurd sender ut forslag om helg 
 
 
Sak 48/13 : Eventuelt  

• Det fremmes forslag om å gjennomføre internvalg av varamedlemmer neste møte da det 
har kommet inn søknad om fritak fra verv. Flere vara representanter er aktive og interessert 
i faste plasser.  

• Det fremmes forslag om å gjennomføre valg av ny SUR representant for Sigurd neste 
møte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 


