
Referat      
 

Høst 2018 
13.09.18 kl. 1700 - 1930 
TMS, Kilengaten 18, Tønsberg 
Møte innkalt av: Helle Borchgrevink/ dgl leder 
Møtte:  
     

Leder CISV Kari Anette  Bremnes 
Meldt avbud  VBU Marius Hundstuen Bøhle 
Meldt avbud 4H Irene Pande 
Styremedlem  NSF Kurt Vidar   Gundersen 
Styremedlem KM Speider Trygg Øyvind B Stokke 
Styremedlem Unge Høyre Herman  Sannerholt 
Styremedlem HU Daniella Widerøe 
Varamedlem AUF Roar Howlid 
Daglig leder VBUR Helle Borchgrevink 
 

Sak 1  Velkommen og litt å spise 
 

Helle  

Sak 2  Status 
• Status styremedlemmer og egne organisasjoner. 
• Status økonomi 
• Prosjektplanleggingsmøte 8 November. Tekst: Vi hjelper 

dere med å skrive søknad til et prosjekt. Helle lager og 
sender ut invitasjon. Vi kan trolig holde det på TMS. 
Deltakere fra VBUR: Kurt, Helle og Marius 

• Folkehelsefestivalen  på Re 25 Oktober; informasjon om 
VBUR og arbeidet inn i folkehelsenettverket. 

Alle  Vedtak 
 

Sak 3  Styremøter 
• 9 November kl 1630 - 2200 på Hotell Klubben, invitere 

valgkomiteen. 
• Engø Gård 8 - 10 februar er bestilt. 
• Årsmøtet 2019 er satt til 14 Mars, skal vi invitere inn 

foredragsholder? -Denne ble ikke helt landet. 

Helle Vedtak 
 

Sak 4  Drøfting 
• En undring som skal gro litt: Omstrukturering av 

administrasjonen i VBUR. Hvordan bør VBUR 
organiseres  i fremtiden? Hvordan oppnår vi størst 
påvirkning? Frivillighet og folkehelse er nøkkelpunkter. 
Hvor vil vi, hva skal vi være? Skal vi sette av midler neste 
år for å se på mulighetene, alternativene. Pt. er mye av 
felles engasjement fokusert på fordeling midler.  

Helle Vedtak 
 

Sak 5  Eventuelt 
• Prosjektsøknad til VFK - skjer´a.. 
• Sammenslåing Telemark, hva nå.. 
• Fylkesaksjonen:  

1) Hva kan VBUR bidra med - blimed.no .. 

Helle 
 
 
 
Trygg 

Vedtak 
 



2) Fint om VBUR sine organisasjoner kan dele info om 
aksjonen. Enten for en spesifikk dato eller i en periode. 

• VBUR deler "Bli bøssevenn "- arrangement på nettsidene 
våre . 

• Vedr. DNTUng: - Daglig leder har fått informasjon om at 
DNTUng ikke har eget fylkesledd, eller er organisert som 
det. Etter undersøkelse kan det virke som de er organisert 
som et "ungdomsprosjekt" for fylket. VBUR etterspør 
informasjon om struktur og fungering. Vi må gå igjennom 
om de er berettiget til medlemsskap el ikke og evt. legge 
frem på årsmøtet om de kvalifiserer. 

• Alle medlemmer bør ha eget fylkesledd. Dette kunne VBUR 
evt være behjelpelige med å organisere for de. 

• LNU-Tromsø: Marius, Helle, Trygg og Herman stiller! 
 
 
For VBUR 
Helle Borchgrevink 
Dgl leder. 


