
 
 
 
 

Referat styresamling 3 November  
Tid/sted: VBUR, tbg. 1530.  
 
Styret i Barne- og ungdomsrådet 2017 - 2018    

Tittel  Varighet Valgt til: Organisasjon Fornavn Etternavn Tilstede 
Leder 2 år 2018 NSF Thomas Lien X 

Nestleder 2 år 2019 CISV Kari Anette Bremnes X 

Styremedlem  2 år 2019 KM Speider Trygg Øyvind B. Stokke X 

Styremedlem  2 år 2018 VBU Marius Bøhle X 

Styremedlem  1 år 2018 4H Irene Pande X 
Styremedlem  1 år 2018 Unge Høyre Herman Sannerholt X 
Styremedlem  1 år 2018 HU Daniella I. Widerøe X 

1. Varamedlem 1 år 2017 4H Marius Stener Hanssen X 
             
Valgkomite 1 år 2018 KM Speider Even Bremnes Stokke meldt avbud 

Valgkomite 1 år 2018 4H Anita O. Nilsen X 

Valgkomite 1 år 2018 Polar Kine Grava meldt avbud 

 
Sted: Hotell Klubben - og pizza!  
Saker til gjennomgang i November: 
Møtet varte fra 1600 - 2000 

 
Sak 1 – 2017  Velkommen til valgkomiteen 

• Gjennomgang rutiner for valgkomite.  
• Anita Nilsen fikk en indikator på hvem som ønsket stille videre i styrearbeidet 2018. 

 
Sak 2 – 2017 Informasjon om Voss/LNU v/ Trygg og Herman mens vi spiste. 

• Styret fikk inntrykk av en sosial samling, men med et ønske om noe mer faglig innhold 
neste gang. 

• Det er etablert et eget AU i LNU hvor Herman Sannerholt i VBUR har sagt seg villig til å 
sitte. Dette i håp om å kunne bidra til et mer helhetlig samarbeid mellom BUR'ene og 
LNU.  

 
Sak 3 – 2017  Status kontoret v/ Helle  

• Økonomi status: vi holder oss innenfor budsjett. Det er satt av 1500 kr som tilskudd  til 
ny mac dgl leder neste år. Privat MAC brukes i arbeid og denne er nå helt full, den må 
byttes ut neste år. VBUR betaler da 60% av sum, dgl leder betaler 40%.  

• Lønnsøkning 2,4% iht tariff ble enstemmig vedtatt. På spørsmål om tarifflønn: dgl leder 
sier selv at målet ikke er mest mulig lønn, men det må være et mål å finne mer midler til 
lønn. Snittlønn tariff for kommunalt ansatt, som dgl leder lønn egentlig skal ligge under 
er: høyskoleutdanning/ master og mer en 16 års ansiennitet: 554 200. Nåværende lønn: 
450 000/ 60%.  For en regnskapsmedarbeider var den på kommunalt ansatt direktiver: 



450 500 for høyskoleutdanning, 16 års ansiennitet. Dette tilsvarer 2816 kr i mnd. som 
lønn settes opp til. Referanse: KS.  

• Info samling i mars: VBUR gleder seg til storsamling med Francois Elsafadi den 22 
mars. Samlingen kombineres med årsmøtet og holdes på Fylkeshuset i Vestfold. Hold 
av daoen!! Begynner kl 1600 og holder på til 2130 inkl årsmøtet. Husk evaluering og 
undersøkelse rundt NÅR samling i 2019 bør avholdes. Kveld el helg. 

• Kontoret sies opp. Det ble vedtatt å si opp leieavtalen i Tollbodgaten. Styret er enig i at 
det er hensiktsmessig å ha kontorplass der dgl leder har enklest tilgang til fasiliteter 
som pr nå er på Tønsberg Medisinske Senter. Kollegaer og samarbeidspartnere, 
møterom, kaffemaskin, vann, toalett, parkering etc finnes der. Tønsberg Medisinske 
Senter ønsker VBUR velkommen inn der.  

• Ved vurdering av hjemmekontor finnes 3 alternativer, kilde DinePenger.no: "Den ene 
varianten er å få 1.700 kroner pr år skattefritt av arbeidsgiver. Det andre alternativet er 
å ta kontorets andel av boligens faktiske kostnader, som forsikring, vedlikehold 
utvendig, vedlikehold av kontoret, kommunale avgifter, strøm, etc. Ex: Dersom kontoret 
utgjør 10 prosent av boligens totale areal, kan du da få dekket 10 prosent av 
boligutgiftene skattefritt." I tillegg kommer dekning av kontorrekvisita og uttstyr. Det 
tredje er å bli enige om en leie sum pr mnd hvor leder da fakturerer VBUR denne. 

• Ved behov for eksterne møter og annet vil Bydelshuset også brukes. Postboksen 
beholdes inntil den legges ned av Posten som blir i 2018. Mailadressen: 
kontakt@vbur.no er alltid tilgjengelig for daglig ledelse og henvendelser utenfra. Arkivet 
flyttes til Riksarkivet. Det blir innkalt til dugnad ved flytting av dette. 

 
Sak 4 – 2017  Gjennomgang søkeprosess  1800-2000 

• Gjennomgang retningslinjer: endret til riktig årstall og fjernet postadresse. 
• Evaluering søknadsprosess 2017. Enighet om en god prosess i fjor, vi kopierer denne. 
• Tiltak søknadsprosess 2018. Endre til riktig år og små andre ting i dokumentene og 

legge dette ut på web og FB snarlig. Informerte nye styremedlemmer om fordeling 
søkander og hva som forventes av forberedelser før gjennomgang søknader 11 Feb/18. 

• Søknad fra nytt medlem: DNTUng. Denne var noe utydelig da det i søknad brukes DNT 
og ikke DNTUng, dgl leder avklarer dette. 

 
Sak 5 – 2017  Neste samling & Avslutning   

• Dgl leder legger ut forslag til julemiddag på FB. 
 
Tusen takk for flott innsats alle som en!! 

  
For Barne-og ungdomsrådet i Vestfold. 
Mvh Helle Borchgrevink, dgl leder VBUR 


