
Styremøte Barne- og ungdomsrådet i Vestfold  
• Tid/sted: 29 August 17-1930 
• UngInfo/ Tollbodgaten 17, Tønsberg 
• Tilstede: 
 Tilstede Ikke møtt Meldt fra    
Leder kultur X   VFK Yvonne  Pleym 
Leder X   NSF Thomas Lien 
Nestleder X   4H Marius Stener Hansen 
Styremedlem X   NKSS/ Laget Per Jonas Noreng 

Styremedlem  X   CISV Kari Anette  Bremnes 
Styremedlem    X VBU Marius Hundstuen Bøhle 
Styremedlem   X GlobeOrg Malin Jeanette Sogn Gran 
Styremedlem  X  Frilynt Martine  Hansen 
Varamedlem   X Unge Høyre Herman  Sannerholt 
Styremedlem  X  KM Speider Trygg Øyvind B Stokke 
Varamedlem   X Polar Maiken Lund 
Daglig leder X   VBUR Helle Borchgrevink 

 
• Sak 21 – 2016   Velkommen 

o Presentasjon av dgl leder og styrets medlemmer. 
o Vedtak: 

• Sak 22 – 2016   Status samarbeid VFK  
o Status avtaleforslag Yvonne Pleum/ VFK:  Vi gikk gjennom forslaget, Yvonne 

presenterte forventningene til VFK og VBUR syntes det så bra ut. Tar et endelig 
vedtak på dette på styresamlingen i Oktober. 

o Vedtak: 
• Sak 23 – 2016   Aktiviteter høsten 2016 

o Status presentasjon av VBUR 5 September til fylkesutvalget: Vi gikk gjennom 
hvilke fokusområder som skal legges vekt på. Jeg dro alene på presentasjonen, 
Kari sendte meg noen bilder. Det ble en veldig bra presentasjon - politikerne 
hadde noen gode spørsmål til meg og de hadde fokus på at stillingsprosenter var 
for lav. Så la oss håpe vi får mer etterhvert! 

o LNU Kristiansand 4-6 Nov. Hvem reiser? Viktig at VBUR stiller med 2 fra styret. 
Må avklarer i Oktober.  Marius Hundstuen skal sjekke, det samme med Marius 
S.Hansen. 

o Ungdomskonferansen 2016, 18 Nov. Viste brosjyren, Per Jonas Noreng ønsker å 
stille der. 

o Vedtak: 
• Sak 24 – 2016   Leieavtalen 

o Status VBUR/ UngInfo lokalene. Jeg har i etterkant av styremøtet hatt møte med 
leder for UngInfo, Sandra. Møtet gikk bra, vi har en dialog også tar vi det derfra. 
Jeg ønsker likevel en vurdering på kontoret vi deler med Speideren i 3 etg, da 
dette ikke er så interessant for VBUR å bruke lenger. Dette tar jeg med styreleder.  

• Sak 25 – 2016   Styresamling 
o Agenda styresamling blir bla: 

§ Krav og forventninger til styremedlemmer i VBUR bør avklares, hva 
innebærer å være i styret og hvor mange er det nødvendig å være i 
styret? Valgkomitee forskrifter må gjenomgås. 

§ Avtalen med VFK vedtas 
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§ Spørsmål fra VFK-hovedutvalget: hvorfor er de større parti-organisasjoner 
med i VBUR, de får massiv støtte fra sine moderorganisasjoner. Og 
hvorfor må medlemmene tilhøre et nasjonalt organ? Hvorfor kan ikke 
organisasjonen bare være tilknyttet fylket?  

§ Retningslinjer søknader 
§ Midler til fordeling 
§ Evaluering søknadsprosess 

o Sted valgt ble Farris Bad fra 21 - 22 Oktober 
§ Fredag møtes vi kl 1700 - 2100 med middag etterpå. 
§ Lørdag jobber vi fra 0900-1600 inkl lunsj.  

• Sak 26 – 2016  
o Eventuelt: 

1. Kompetansebidrag fra styret ut i nettverket. 
2. valgkomitee forskrifter til VBUR 
3. forskrifter varamedlemmer 

• Disse punktene er satt på agendaen for neste samling. 
§ samarbeidet med unginfo - den jobber dgl leder videre med. 


