
REFERAT      
 

Styresamling ENGØ GÅRD 2018 
09.02.18 kl. 16 - 20 
10.02.18 kl. 10 - 17 
Møte innkalt av: Helle Borchgevink/ dgl leder 
Møtedeltakere:  
     

Leder NSF Thomas Lien 
Styremedlem 4H Irene Pande 
Styremedlem  VBU Marius Hundstuen Bøhle 
Styremedlem KM Speider Trygg Øyvind B Stokke 
Styremedlem Unge Høyre Herman  Sannerholt 
Styremedlem HU Daniella Widerøe 
Nestleder  CISV Kari Anette  Bremnes 
Varamedlem 4H Marius Stener Hansen 
Regnskap VBUR Bjørnar Lohne 
Daglig leder VBUR Helle Borchgrevink 
 
Fredag 09.2.18            

Sak 1  
kl. 16:00 – 16:30 

Velkommen og status 
Agenda for samlingen. 
Godkjenning av referat fra sist.  

Thomas  Vedtak: 
Godkjent 
Godkjent 

Sak 2  
kl. 16:30 – 17:30 

Økonomi 
1. Resultat og budsjett. Kommentar: Sjekke forsikring, 
post 7040. Budsjett justert og godkjent av styret først 
etter behandling av alle søknader.  
2. Honorar følger valgår fra 2018.  

Bjørnar Vedtak 
Godkjent* 
 
 
Godkjent 

Sak 3  
kl. 17:30 – 18:00 

Årsmelding VBUR 
Vi ser gjennom denne sammen.  
Helle gjør tilpasninger og legger ut for kommentarer på 
FB. Husk å legge ved denne til innkallingen årsmøtet. 

Helle Vedtak 

Sak 4  
kl. 18:00 – 18:30 

Årsmøtet 2018 
Status og plan for samling 22 mars. 
Legger ut ferdig plan på FB. Husk få med fokus på 
hvordan ta vare på de som allerede er medlemmer og 
hvordan se mennesket/ Medmenneskelighet. vsa 
inkludering og det å nå ut til de vi ikke ser. Helle lage 
påmeldingsbrev ila uke 8.  

Helle  

Sak 5  
kl. 18:30 – 19:00 

Informasjon 
1. Kontoret, leieavtalen og adresse videre. 
Kontoret er sagt opp, venter på tilbud fra TMS for å leie 
der to dager i uken. 
2. Status valgkomite: 
Valgkomite godt igang, ser ut til å mangle ett 
styremedlem og en vararepresentant. 
Vi bør få laget en tydeligere instruks om styrets 
sammensetning til valgkomitéen. Sende ut i nyhetsbrev 
at VBUR trenger styremedlemmer.  
Dgl.leder kommer med et forslag til belønning 
valgkomite arbeidet.  

Helle  



Sak 6  
kl. 19:00 – 19:30 

Oppsummering 
Eventuelt.   
1. VFK/Status - vi prater rundt sammenslåing med 
Telemark. VBUR når ut til halvparten av ungdommene i 
fylket, dette er ryggraden til VBUR. Viktig å synliggjøre 
dette i arbeidet fremover, målet må være mer tilskudd 
og flere oppgaver for VBUR. 
2. GUL, forsøker å åpne saken mot VBUR fra 2012. Vi 
har avvist det med å uttrykke at det ikke er kommet 
frem nye ting og at vi ikke ser grunn til gjenåpning. Vi 
avventer og ser hva tilbakemelding blir før vi gjør mer. 

Alle  

Sak 7  
kl. 10:00 – 18:00  
Lørdag 10.02.18 

Behandling søknader 
Generell feedback:  
1. Vi bør utfordre organisasjonene til å starte 
planlegging for neste års aktiviteter og prosjekter 
tidligere. Hva vil de oppnå, målplan, lage et årshjul osv.. 
VBUR skal invitere til opplæring i planlegging, prosjekt 
og søknader til høsten 2018. 
2. VBUR logo SKAL brukes for alle som har fått stønad. 
Den skal ligge på websidene til våre organisasjoner, 
akkurat som VFK ligger på VBUR sin nettside. 
3. Rapportering av aktivitet og prosjekt skal leveres. Ved 
søknad om støtte til flere aktiviteter ila samme tidsrom 
(feks inspirasjonssamling) skal agenda for samlingen 
legges ved søknad. 
4. Styret trenger lenger tid, det ble bestemt at vi neste 
år bruker lørdag og søndag til arbeidet, slik at vi 
kommer gjennom på en forsvarlig måte. 
 
Søknader nye medlemmer: 
1. KreaKids avvises. For å kunne være medlem i VBUR 
skal man vise til årsmelding og regnskap. Og man skal 
kunne vise til regionale aktiviteter. Kari Anette Bremnes, 
nestleder, og Thomas Lien, styrelder, skriver utkast brev 
med begrunnelse for styrets innstilling. 
2. DNTUng innstilles om de får til å endre 
innmeldingsstrukturen. Det må etableres en "aktiv 
påmelding" på websiden slik at medlemmer kan ta et 
aktivt valg til medlemsskap eller ikke. 
3. Vestfold Rød ungdom. Tilfredsstiller kravene og blir 
innstilt til opptak. 
 

Styret  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtak* 
1. Avvises 
 
 
 
 
2. Utsettes 
 
 
 
 
3. Innstilles 

 
*Note: Budsjett, regnskap, søknader til midler fra VBUR, samt søknader medlemskap besluttes endelig på 
Årsmøtet. Vedtakene som gjøres på styremøtet er innstillinger til årsmøtet. 
 
TAKK! 
Til alle for en fabelaktig innsats og et hyggelig og positivt lag! 
 
Mvh Helle Borchgrevink/ dgl leder 


