INNKALLING TIL MØTE
Tirsdag 8. desember 2015 i Oslo Rådhus
Møtedato:
Tid:
Sted:
Servering:

8.12.2015
Møtestart kl 17:00 – møteslutt innen kl. 20:00
UngInfo senteret, Møllergata 3
Grøt

Til:
01 Gamle Oslo
02 Grünerløkka
03 Sagene
04 St. Hanshaugen
05 Frogner
06 Ullern
07 Vestre Aker
08 Nordre Aker
09 Bjerke
10 Grorud
11 Stovner
12 Alna
13 Østensjø
14 Nordstrand
15 Søndre
Nordstrand

v/ Sara Berger Marjanovic og Miranda Sulejmanova
v/ Jasper Siverts og Jenny Jansen
v/ Daniela Tello-Rodriguez og Fawzi Warsame
v/ Rami Chumber og Linnea Erenius
v/Katarina Frostmann Eisenstein og Haider Quereshi
v/ Nicolas Wong og Celine Vo
v/ Fredrick Falck Skogstad og Helene Birgitte Wiese
v/ Hennie Enger og Ole Jakob Nae Næss
v/ Albert Neziri og Emma Kalnæs
v/ Aurora Maaby og Anujan Kathirkamalingam
v/ Aref Barakzahi og Seher Tabassum
v/ Fatema Al-Musawi og Stian Hebjerk
v/ Ragnhild Marie Strand Knudsen og
v/ Smail abdi mohamed og Olaf Alexander Styrmoe

Leder
Nestleder

Maika Marie Godal Dam, Nordre Aker
Maria Skage El-Yousef, Søndre Nordstrand

Fra:
Sekretariatet

v/ Sebastian Barth Sahl og Ziwer Farhan

v/ Sigrid Ryeng Alnes og Truls Aarseth

SAKER TIL BEHANDLING
Dato:
Tid:
Sted:
Servering:

8.12.2015
Møtestart kl 17:00 – møteslutt innen kl. 20:00
UngInfo senteret, Møllergata 3
Grøt

Sak 00/15 Åpning
Møtet ledes av leder Maika Marie Godal Dam og refereres av sekretær Sigrid Ryeng Alnes
Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes
Referat godkjennes
Eventueltsaker meldes her

Sak 01/15 Orienteringer

Sakstype: orientering

Bakgrunn: Det er viktig at SUR holder seg oppdatert på arbeidet med aktuelle saker. Orienteringene forberedes og gis kort og
muntlig på møtet – for å holde de andre oppdaterte. Alle kan stille spørsmål til dem som orienterer, men SUR gjør ingen vedtak i
orienteringssaker. Alle kan melde inn orienteringssaker – det oppfordres til det også!
Faste orienteringer:
a) fra ledelsen i SUR om hva de har arbeidet med siden sist
Aksjon, Bydelsbudsjett skolehelsetjenesten
b) fra de lokale ungdomsrådene om aktuelle, lokale saker:
c) fra de saksansvarlige i SUR om hva som har vært gjort siden sist
d) fra sekretariatet om hva de har arbeidet med siden sist:
Ungdomshøring, Forretningsorden, YUPP
Andre orienteringer:

Sak 35/15

Forretningsorden

vedlegg 1

Sakstype: Diskusjon/vedtak

Bakgrunn: Tidligere i år vedtok SUR at man skulle ta opp SURs forretningsorden i løpet av høsten. Vi satte i utgangspunktet ned
en komite, men komiteen har ikke hatt tid til å møtes. AU har derfor fremmet noen forslag som vi tar opp til diskusjon og vedtak.
Forretningsordenen med endringsforslag ligger vedlagt.

Sak 36/15

Kampanje mot skolegudstjeneste

Utgår

Sakstype: Diskusjon/vedtak

Bakgrunn: Humanistisk ungdom skal i løpet av november og desember arrangere en kampanje mot skolegudstjenester. De lurer
på om dette er en kampanje SUR vil stille seg bak. Vi har bedt om litt mer informasjon før møtet slik at vi kan vurdere om SUR
ønsker å stille seg bak.

Sak 37/15

UBM -

Sakstype: orientering/vedtak

Bakgrunn: 4 og 9 februar 2016 arrangeres Ungdommens bystyremøte. Sigrid kommer med litt generell info om hva UBM er.
-

-

Som i fjor ønsker UngOrg to til tre representanter fra SUR i arbeidet med Ungdommens Bystyremøte. Arbeidet går ut på
å delta i planleggingsfasen, evalueringsfasen, samt orientere SUR om framgangen med UBM. Vi ønsker at minimum en i
gruppen skal ha vært med på dette før.
Det er viktig at det blir fremmet gode saker til UBM. SUR har et ansvar for å diskutere UBM i sine LUR og hvilke saker
LURet eventuelt ønsker å fremme. ‘
SURs rolle på UBM. Hvilket ansvar skal og bør SUR ha? Skal SUR fremme egne saker?

Sak 38/15

Valg

Sakstype: orientering

Bakgrunn: Valgkomiteen starter nå sitt arbeid med å innstille til leder og nestleder på UBM og til AU for SUR. Vi informerer litt
om mulighetene for å stille til valg og å komme med innspill til valgkomiteen.

Sak 39/15

Hovedbibliotek

Sakstype: diskusjon/vedtak

Bakgrunn: Det går en debatt rundt eventuelt nytt hovedbibliotek i Oslo. Det er nå foreslått å droppe utbyggingen av nytt
hovedbibliotek for å heller satse på lokalbiblioteker i bydelene. Maika innleder om saken. Vi tar en diskusjon og gjør eventuelle
vedtak.

Sak 40/15

Møtedatoer 2016

Sakstype: orientering

Bakgrunn: Datoene for 2016 kommer på møtet

Sak 08/15

Eventuelt

Sakstype: eventuelt

Dersom man har noen saker man ønsker å ta opp kan disse meldes inn til møteleder ved starten av møtet eller til sekretær på
mail i forkant.
JULEAVSLUTTNING!
Det er årets siste møte og vi avslutter året med grøt, godis, julemusikk og god stemning.

Møtekritikk

