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VELKOMMEN til ÅRSMØTET FOR  
BARNE- OG UNGDOMSRÅDET I VESTFOLD:  

19.03.2020, kl. 16.30 – 20.00 
 

VERTSKAP: Vestfold Fylkeskommune, Skiringsalen, Svend Foynsgate 9, Tønsberg 
Workshop: "Velkommen til sammenslåing, hva nå?»  16:30 - 18:30 
Velkommen til VBUR årsmøtet: 19.00 - 20:00 

kl. 16:30 

 

kl. 17:00 

kl. 17:10 
 
kl. 17:20 
 
kl: 17:45  

kl: 18:00 
 
 
ca kl. 18:30 

Enkel matservering. 

Åpning av samlingen. 

Daglig leder i VBUR, Helle Borchgrevink ønsker velkommen og presenterer VBUR. 

Styrets medlemmer presenterer seg, og forteller hvorfor de er med på dugnadsarbeidet 
som styreverv i VBUR er. 
NSF, 4H, KFUK-KFUM, AUF & FRI presenter seg og refleksjoner rundt hvorfor VBUR er 
viktige for organisasjonen 
Presentasjon av nye Fylkeskommunen og planer for frivilligheten i det nye fylket v/  
Yvonne Pleum, rådgiver kultur, idrett og friluftsliv. Jon Steinar Tufte, seksjonsleder 
kultur, idrett og friluftsliv og Maja Foss Five, hovedutvalgsleder kultur, folkehelse, 
tannhelse og idrett. 

Spørsmål og drøfting rundt «hva nå» for VBUR? 
 
PAUSE, vi rigger om til årsmøtet 2020 

kl. 19:00 1. Åpning av årsmøtet ved styreleder Kari Anette Bremnes 

2. Godkjenning av stemmeberettigede 

3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.  

1) Konstituering. 
- valg av ordstyrer  
- Styret innstiller: Kurt Vidar Gundersen (NSF) 

2) valg av referent 
- Styret innstiller: Helle Borchgrevink (dgl leder) 

3) valg av 2 personer til å signere protokollen  
- to delegater velges 

4) valg av tellekorps, 2 personer 
- to observatører velges 



saksliste  
kl. 19:15 4. Eksklusjonssak 

Oversikt over oppmøte på Årsmøter siste tre år omdeles i møtet. Styret innstiller på 
utmeldelse av medlemsorganisasjoner som ikke har deltatt på to påfølgende årsmøter 
ihht. vedtekter. Røde Kors Ungdom og FPU innstilles.. Saken trekkes om 
organisasjonene møter ved årsmøte. 

kl. 19:20 5. Årsmelding 2019. Presenteres av daglig leder 

kl. 19:25 6. Regnskap 2019. Presenteres av daglig leder. 

kl. 19:30 7. Budsjettforslag 2019. Legges fram av styret 

kl. 19:35 8. Valg   
- Styret består av leder og 6 styremedlemmer og 1 varamedlem. 
- Innstilling fra valgkomite presenteres i møtet av valgkomite. 
- Disse verv er på valg i år: 

o Styreleder velges for 2 år. 
o Ett styremedlem velges for 2 år. 
o Fire styremedlemmer velges for 1 år. 
o Ett varamedlem velges for 1 år. 

- Valgkomité, 3 personer skal velges for 1 år. Hva er valgkomitéens ansvar? 
Åpen dialog. VBUR understreker betydningen til valgkomiteen som essensiell. 
Det er et viktig mandat som støtter opp under drift og god fungering av VBUR 
som paraplyorganisasjon.  

- Årsmøtet velger valgkomité bestående av 3 personer fra ulike organisasjoner.   
 

kl. 20:00 9. Minner om: 
- Logobruk: VBUR skal synes som bidragsyter på nettsider, magasiner, 

årsmelding osv. 
- Informasjonsplikten: Husk at det er organisasjonens plikt å melde fra om 

organisasjonsendringer til daglig leder I VBUR. Nye deltakere må også huske å 
melde seg på nyhetsbrevene til VBUR på www.vbur.no  
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FORRETNINGSORDEN 

1. Et lovlig innkalt årsmøte i Vestfold Barne - og ungdomsråd er beslutningsdyktig med 
det antall godkjente representanter som har møtt. 

2. Årsmøtet ledes av en valgt ordstyrer. 
3. Protokollen føres av valgt referent. Den undertegnes av to valgte representanter. 

Utskriften av protokollen sendes organisasjonene etter årsmøtet. 
4. Alle forslag til årsmøtet må innleveres skriftlig til ordstyrer, undertegnet med 

representantens navn. Nye forslag kan ikke settes fram etter at strek er satt. Forslag 
utenom de på sakslisten oppsatte saker kan ikke fremmes. 

5. Ved vedtaket kreves normalt absolutt flertall, unntatt der Barne- og ungdomsrådets 
vedtekter krever kvalifisert flertall.      
Med ABSOLUTT FLERTALL menes mer enn halvparten av de avgitte stemmer. 
(Blanke stemmer telles ikke med). Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. 
KVALIFISERTE FLERTALL er 2/3 del av stemmeberettigede. (Blanke stemmer telles 
ikke) 

6. Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn en kandidat, eller når en representant 
forlanger det.  Kandidater er alle som er oppført på valgkomiteens liste, samt de som 
skriftlig foreslås i møtet. 

7. I protokollen føres det inn alle forslag og vedtak som er gjort, med antall avgitte 
stemmer for, imot og blanke stemmer. 

8. Årsmøtets forretningsorden godkjennes ved åpningen av hvert årsmøte. 
 


