
Referat årets viktigste styresamling for Barne-  
og ungdomsrådet i Vestfold 
 
• Tid/sted: Engø gård fredag 10 februar kl 16 - 20  
• lørdag 11 februar 10-17 
 
Ja Leder NSF Thomas Lien 
Ja Styremedlem NKSS Per Jonas Noreng 
Nei Styremedlem  VBU Marius Hundstuen Bøhle 
Ja Styremedlem VDU Malin Jeanette Sogn Gran 
Ja Varamedlem Unge Høyre Herman  Sannerholt 
Ja Styremedlem KM Speider Trygg Øyvind B Stokke 
Ja Varamedlem Polar Maiken Lund 
Ja Styremedlem  CISV Kari Anette  Bremnes 

Ja Daglig leder VBUR Helle Borchgrevink 
Ja Nestleder 4H Marius Stener Hansen 
Ja Regnskap VBUR Bjørnar Lohne 
Nei Styremedlem Frilynt Martine  Hansen 
 
• Sak 1 – 2017   Velkommen og status  10 feb kl 1600 - 1630 

o Agenda for samlingen og godkjenning referat fra sist.. 
o Vedtak: Godkjent 

• Sak 2 – 2017   Resultat og budsjett   10 feb kl 1630 - 1730 
o Bjørnar tar gjennomgang av resultatet vårt og forslag budsjett 2017.  

§ Kommentar: Ta med regnskapsåret 2014 til gjennomgang årsmøtet. 
o Vedtak: Resultat godkjent. 
o Vedtak: Budsjett godkjent med  resultatoverskudd på 5000 kr. 

• Sak 3 – 2017  Årsmelding VBUR    10 feb kl 1730 - 1800 
o Vedtak: Årsmelding godkjent 

• Sak 3 – 2017  Diverse til drøfting    10 feb kl 1800 - 1900 
o Hva kan vi gjøre for å motivere til mer aktivitet i styret? 

§ Kommentar: Tydelige avklarte oppgaver og påminnelser på FB/ Mail. 
Invitasjon til å bli med på nettverksmøter etc i regi av VFK ol. 

o Er vi for mange i styret, 10 personer er mange, blir det dyrt og uhåndterlig? 
§ Kommentar: Enighet om at det er mange, foreslår å fjerne 3 varamedlemmer. 

Enklere også å rekruttere til styrearbeid. 
o Burde honorarene følge valgårene? 

§ Kommentar: Administrasjonen vurderer dette og kommer med anbefalning 
neste styremøte. 

o Dgl. leder får et intenst år, og har "leid" inn Arve som bidragsyter. 
§ Kommentar: Ok. 

o Vedtak: Endringsforslag: Styrets sammensetning endres fra 10 til 7 medlemmer, 
stryke: §8, punkt f.5 3 vararepresentanter, velges for ett år  

o Vedtak: Hvis endring vedtas anbefaler styret at dette er med øyeblikkelig virkning. 
 



• Sak 4 – 2017   Årsmøtet  2017    10 feb kl 1900 - 1930 
o Status og agenda årsmøtet 15 Mars. 

§ Kommentar: Satte opp saksliste, Helle sender ut på mandag 13 feb. 
Årsmøtet holdes hos Røde Kors Tønsberg. kl 17-19/ 19-21. 

o Status valgkomite; - hvem tar oppfølging av denne? 
§ Kommentar: Marius Stener Hansen følger opp valgkomite som må ha klart to 

alternative løsninger for styresammensetning. 10 og 7 medlemmer.  
o Vedtak: 
 
Middag. 

• Sak 5 – 2017   Behandling av søknader  11 sept kl 1000 - 1700  
o Tilbakemelding fra styremedlemmer på fordelte søknader 

§ Kommentar:  
• Acta har en noe utydelig søknad, neste år tydeliggjøre fylkets og 

nasjonale aktiviteter bedre. 
• CISV sende prosjektbudsjett på nytt. 
• Fri: her mangler budsjetter på alle søknader, og medlemstall 
• Frilynt: her var mange av søknadene nasjonale aktiviteter. 
• Søndagsskolen: spørsmål rundt medlemstall, skal være betalende 

medlemmer under 26 år. 
• VBU, huske rapportering på aktiviteter til 2018. 

o Behandling av søknadene 
§ Kommentar: VBUR fordeler 750 000 kr. 
§ Kommentar: Søkt 315 aktiviteter, godkjent 263. 
§ Kommentar: Søkt 17 prosjekter, godkjent 10. 

o Evt fordeling av gjenstående oppfølging av søknader. 
• Sak 6 – 2017  

o Eventuelt: 
§ Kommentar: Her kom kontor og husleie VBUR opp. Dgl leder sjekker 

lagerbehov eksisterende papirer og avklarer med Ung Info om mulig ny 
avtale. 

 
 
 
 
På vegne av styret i VBUR 
 
Mvh Helle Borchgrevink 
dgl leder 


