
Referat styresamling Barne- og ungdomsrådet i Vestfold 
• Tid/sted: UngInfo, Tollbodgaten 17 på fredag 21 Okt kl 1700 
• Lørdag 22 Okt, Bydelshuset/ Tollbodgaten 19, Tønsberg 
• Invitert: 
Tilstede Leder NSF Thomas Lien 
Tilstede Nestleder 4H Marius Stener Hansen 
Meldt avbud Styremedlem NKSS Per Jonas Noreng 
Tilstede Styremedlem  CISV Kari Anette  Bremnes 
Tilstede Styremedlem  VBU Marius Hundstuen Bøhle 
Tilstede Styremedlem GlobeOrg Malin Jeanette Sogn Gran 
Meldt avbud Styremedlem Frilynt Martine  Hansen 
Tilstede Varamedlem Unge Høyre Herman  Sannerholt 
Tilstede Styremedlem KM Speider Trygg Øyvind B Stokke 
Meldt avbud Varamedlem Polar Maiken Lund 
Meldt avbud Regnskap KFUK/KFUM Bjørnar Lohne 
Tilstede Daglig leder VBUR Helle Borchgrevink 
 
• Sak 22 – 2016   Velkommen og status  21 okt kl 1700 - 1800 

o Vi gikk gjennom agenda for samlingen, gjennomgang referat, status kontoret, 
statistikk nyhetsbrev, webside og Facebook,- samt gjennomgang økonomi.  

o Vedtak: Gjennomgang godkjent.  
o Tiltak: På Budsjettet: endre "andre inntekter" til "leie inntekter".  Forslag: Sette av 

noen midler hvert år i et "fond". Til ekstra prosjekter/ aktiviteter gjennom året, kan 
også være til ekstra prosjekt for VBUR. 

o Tiltak: Oppdatere web, legge til en side om hvor man kan søke flere midler. 
VBUR ønsker å bli en viktig service partner til alle medlemmene.  

o Oppgave: Alle styremedlemmer mailer dgl leder bidragsytere de kjenner til.  
        Innen: 15 November 

o Tiltak: Nyhetsbrev: Dgl leder kontakter alle fylkeslag for mailadresser til lokallag.  
o Oppgave: Styret sender dgl leder mailadresser til sine respektive organisasjoners 

lokallag.        Innen: 15 November 
 

• Sak 23 – 2016   Avtale VFK     21 okt kl 1800 - 1830 
o Hvilken kompetanse trenger vi støtte på som bør synliggjøres i avtalen? 
o Vedtak: Vi ønsker mer kompetanse innen styrearbeid, invitasjon til seminarer og 

kurs som kan øke VBUR sin kompetanse innen våre målområder, samt at VBUR 
ønsker mer kunnskap om de unge som sliter i fylket vårt. Gjennom informasjon og 
kontaktdata til sosiallærere, helsesøstere og ungdomsansvarlige i NAV i fylket. 

o Forslag: Forslag til synliggjøring: sjekke ut gratis kinoreklame i jul/ påske sesong. 
Oppgave til styret: Kjenner dere en som kan lage enkle rimelige filmer? 

 
• Sak 24 – 2016   Krav og forventninger til styret  21 okt kl 1830 - 1930 

o Hva kreves og forventes av styredeltakere.  
o Hva kreves og forventes av varamedlemmer. 
o Vedtak: Det ble nedsatt en styringskomite til å lage forslag instruks. Thomas 

(NSF) og Malin (VDU) lager forslag til instruks styret.     
      Presenteres neste styremøte 3 Januar. 

o Hva kreves og forventes av valgkomite.  
o Vedtak: -Forslag instrukser lages av Marius S.H (4H) og Herman (UH).  

      Presenteres neste styremøte 3 Januar. 
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• Sak 25 – 2016   Spørsmål fra Hovedutvalget VFK  21 okt kl 1930 - 2030 
o Hvorfor er de større parti-organisasjoner med i VBUR, de får massiv støtte fra sine 

moderorganisasjoner.  
o Konklusjon: Veldig mange av medlemsorganisasjonene får støtte fra enten fylkesledd 

eller nasjonalt ledd. I VBUR er det aktivitet og prosjekt som står i fokus,- noe alle 
barne-og ungdomsorganisasjonene er avhengige av midler til. 

o Hvorfor må medlemmene tilhøre et nasjonalt organ, hvorfor kan ikke organisasjonen 
bare være tilknyttet fylket?  

o Konklusjon: Denne jobber vi videre med. Vi konkluderte så langt med at det er 
vanskeligere å ha oversikt over de seriøse aktørene hvis kun fylkesleddet vektlegges 
ved medlemsskap. 

o Vedtak: Partiorganisasjonene er velkomne som medlemmer i Barne-og 
ungdomsrådet. 

 
Vi spiste middag på Restaurant Fryd på Hotell Klubben fredag 21 okt kl 2100.  
 

• Sak 26 – 2016   Søkeprosess   Lørdag 22 okt kl 1000 - 1600 på 
Bydelshuset. 

o Gjennomgang retningslinjer. Se eget revidert skriv. 
o Evaluering søknadsprosess. Følgende rutiner noterte jeg:  

1. Jeg legger ut eksempel på fjorårets tildeling på websiden vår. 
2. En organisasjon kan søke medlemsskap og støtte samme år. Denne 

godkjennes i såfall som første sak på årsmøtet, før presentasjon om tildelding. 
3. Dgl leder lager dropbox til enkel deling av dokumenter og søknader. 
4. Mail med informasjon om søknadene skal sendes styret 2 uker før 

årssamlingen den 10-11 Feb. Sendes de i styret som er påmeldt samlingen. 
5. Prosjektstøtte er max over 3 år. Må søkes om hvert år, selv om innvilget støtte 

over 3 år. VBUR garanterer ikke for samme beløpet hvert år, dette avhenger 
av antall godkjente prosjekter hvert år.  

6. VBUR ønsker å fokusere på synliggjøring av gode prosjekter og aktiviteter. 
Det er dette som gjør oss verdifulle for VFK. Presenter dette til medlemmene i 
nyhetsbrev, medlemslunsj, ved besøk og på årsmøtet. 

7. Årsmelding er ikke ment å være en rapport men en bekreftelse på at 
organisasjonen er aktiv. 

8. Midlene skal ikke støtte lønn eller innkjøp av mye utstyr. 
o Tiltak søknadsprosess 2017. 

1. Lunsjmøtet tirsdag 25 okt. 
2. Sende nyhetsbrev om kriterier og informasjon. Reminder i Desember og 

Januar.  
3. Oppdatere web med informasjon og FB. 
4. Sende ut årshjulet til alle for informasjon om viktige datoer. 

 
• Sak 27 – 2016  

o Eventuelt. 
§ Årsmøtet 
§ Når: 15 Mars, 1700 - 1900 styresamling, 1900-2100 medlemssamling. 
§ Hvor: hos medlemsorganisasjon (tidligere har disse hatt det: KM speider, 

NSFSpeider, 4H og Frilynt) 
§ Kr: 5000.- honorar til de som ønsker ta i mot oss, inkl middag til styret. 

o Eventuelt. 
§ Styresamling 



§ Når: 10-11 Februar, ønskelig med hele helgen 10 -12 Feb. Omfattende 
arbeid som skal gjøres denne samlingen og vi var enige om at det er fint 
med tid til litt avslapning og hygge også.  

§ Dgl leder sjekker priser på Farris Spa og andre rimeligere alternativer. 
o Eventuelt. 

§ Daglig ledelse av VBUR 
§ Dgl. leder initierte et møte med Styreleder om status, rutiner og fordeling 

oppgaver mellom styret og dgl leder. Møtet ble avtalt til Tirsdag 22 
November kl 1530. 

o Eventuelt. 
§ Søknad om studietur fra Petter Jacobsen 4H. 

o Vedtak: Avslått, VBUR støtter ikke enkeltpersoner men fylkesledd. 
 
 
For styret i VBUR, 24 oktober 2016: 
 

 
Helle Borchgrevink, dgl leder. 

 




