
  30.09.09 

PROTOKOLL FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR BARN OG UNGE. 
MØTET FANT STED 7.09.09 PÅ ADMINISTRASJONENS LOKALER I 
BYDEL 2 GRÜNERLØKKA MARKEVEIEN 57. 
 
 
Forklaring av forkortelser: 
Brukerrådet for barn og ungdom = BBU  
Ungdomskulturmønstring = UKM 
Sentralt ungdomsråd = SUR 
Elevrådsorganisasjonen = EO 
Skolefritidsordning = SFO 
Ungdomsbystyremøte = UBM 
Fotballfritidsordningen = FFO 
 
Tilstede: Sana: leder, Bydel Grünerløkka, Balder: Lakkegata Skole, Xhabir: Hersleb Skole, 
Audun: Grünerløkka Idrettslag, Victor: X-Ray Ungdomskulturhus. 
Fraværende:  
Heidi: Sinsen Skole,Helene: Sinsen Kulturhus,Edin: Elvebakken Skole. 
 
1. PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 
Protokollen ble godkjent. 
 
2. INFORMASJONSRUNDE FRA UNGDOMSRÅDET 
 
X-ray: Victor forteller at X-ray har arrangert hyttetur til Stavern hvor 37 ungdommer deltok. 
Dette var meget vellykket uttrykker han. Dansegruppene One-Unity og Dancing Youth holdt 
dansekurs, 1 uke hver. Kafeen har vært åpen hele sommeren. I tillegg har X-Ray arrangert 
festivalen Summersplash, der om lag 15.000 – 20.000 tilskuere dukket opp. Dette var også et 
vellykket arrangement, sier Victor. World Music Festival er et arrangement som holdes i 
november. Dansegruppen Floor Knights var med i et nordisk mesterskap i dans i Malmö. Der 
fikk de 3 eller 4 plass. I november skal også dansegruppen reise til Bergen for å være med på 
NM i dans. 
Lakkegata skole: Balder sier at Lakkegata Skole skal ha kantine hvor man skal kunne kjøpe 
mat. I tillegg var Skolen med i Bislett Games hvor de fikk første plass av alle skoler 
sammenlagt. 
Hersleb skole: Xhabir forteller at 10 klassingene ved skolen skal ha prosjekt Valg09 og 
besøke Freia sjokoladefabrikk. Dessuten vil det bli tatt klassebilder og passbilder ved skolen, 
avslutter han med. 
Grüner idrett: Audun forteller at politikere og idrettskretsen har hatt et allmøte. Der har man 
diskutert hva man kan gjøre med problemet at det finnes få steder hvor unge kan drive 
ballidrett og lek. Flerbrukshall er en ide som er oppe til høring. I tillegg har FFO 
(Fotballfritidsordningen) skiftet navn til Fotballakademiet der jenter har fått en egen dag. 
 
Sana Leder: Det skal arrangeres bydelsdag den 25. september kl:11.00-15.30? Ungdommer 
har i denne sammenheng muligheten til å møte opp og gi informasjon om hva de driver med. 
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3. VALG AV REPRESENTANTER TIL SENTRAL UNGDOMSRÅD(SUR) 
Sana og Balder enstemmig valgt   
 
4. Rapport ungdomsfritidsmiljø 
Det er viktig å lovfeste ungdomshus og fritidsklubber. Det er behov for flere idrettshaller i 
Oslo sentrum.  
 
PLANLEGGING AV MØTER HØST 09. 
Mandag 07 september, 19 oktober og 30 november. Samtlige møter starter kl.17.00. 
 
EVENTUELT 
- Farooq blir bedt av medlemmene i ungdomsrådet om å sjekke lønningene deres med 
lønnsavdelingen. Det bes også om at han sjekker at navnene er korrekt skrevet.  
 
Sana: 
- Sana ønsker mer seriøsitet under møtene av medlemmene. 
 
- Farooq sier at bygge saker og plan saker skal bli et fast punkt på møtene fremover.  
 
- Sana ønsker å reise til utlandet å besøke andre ungdommer. Hun savner inspirasjons 
seminar. Victor sier at vi trenger synsvinkler fra andre for å få inspirasjon. 
 
- Xhabir spørr,  hvorfor har vi ikke representanter fra Grünerløkka Skole? Farooq svarer at vi 
har sendt brev om å utnevne ny representant. 
 
- Balder sier at han ønsker flere bordtennisbord rundt omkring. 
 
- Oppdatering av medlemmenes kontaktinformasjon. Farooq må huske å sjekke skattekort til 
hver enkelt medlem. 
 
 
Referent Ivan Tostrup Setek. 
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