REFERAT FRA MØTE
Tirsdag 19. januar 2016 på UngInfo
Tilstede: Katarina Frostmann Eisenstein (Frogner), Stephen Ravi (Grorud), Shymna Jaber (Alna), Sapna
Ahmad (Alna), Ragnhild Marie Strand (Østensjø), Sebastian Barth Sahl (Søndre Nordstrand), Maika Maria
Godal Dam (leder), Maria Skage El-Yousef (nestleder), Ragni Flagstad (SUR AU), Truls Aarseth
(sekretariatet), Mari Winsents (sekretariatet).

SAKER TIL BEHANDLING
Dato:
Tid:
Sted:
Servering:

19.1.2016
Møtestart kl 17:00 – møteslutt innen kl. 20:00
UngInfo senteret, Møllergata 3
Pizza

Sak 00/15 Åpning
Møtet ledes av leder Maika Marie Godal Dam og refereres av Mari Winsents (sekretariatet)
Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes med merknad om at det var uklarheter om hvor møtet skulle være – viktig at alle leser
innkallingen
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
a. Siden sist har AU: Har skrevet årsberetning for SUR i 2015. Seksualundervisningssaken har vært oppe til behandling.
Det skal vurderes om man skal flytte det til 8. klasse i stedet for 10.klasse. Dette var en del av vårt forslag fra UBM.
Ellers har vi møtt Erik Lunde fra Krf og Yassine Arakia fra Høyre og blitt kjent med dem. Snakket om SUR-sakene.
Bilfritt sentrum: ikke skjedd noe siden sist, men har fått gjennomslag i byrådserklæringen. Skal reise rundt til de
ulike LURene, og prøver å booke møter med politikere. Slik at vi blir kjent med dem. UBMsakene har blitt
behandlet nå. Flyktningesaken har bystyret vedtatt at man skal øke antallet flyktninger som skal bosettes til 811. I
høst har vi hatt møter med komiteene opp mot budsjettet. Det var AU-møte forrige tirsdag. Er klare for nytt år. Har
begynt planleggingen av UBM
Aksjon, Bydelsbudsjett skolehelsetjenesten
b) fra de lokale ungdomsrådene om aktuelle, lokale saker:
a. Grorud: siden sist: har vært med i Groruddalssatsningene. Når den blir borte vil vi jobbe for at BU skal opprettholde
tilbudene som satsningen har ført med seg.
b. Søndre Nordstrand: har ikke hatt møte siden sist. Har vært juleferie. Men har valgt ny leder og nestleder. Skal ha
møte i neste uke
c. Frogner: ikke møte siden sist. Men skal ha UBUM og velge nye rep, spennende å se hvor mye penger vi får.
d. Alna: er de nye representantene fra alna i SUR. Har opplæring til de nye og en del lokale søknader til behandling.
Har behandlet budsjettet for 2016
c)

fra sekretariatet om hva de har arbeidet med siden sist:
a. Har blitt ansatt ny daglig leder i UngOrg, hun heter Mari Heglum. Ellers har sekretariatet jobbet med flyttingen av
UBM. Truls og Bjørn Kristian har ferdigstilt rapporten fra Ungdomshøringen. Den kommer i februar. Skolering av ny
daglig leder, planlegger ny Ungdomshøring i mai og UBM.

Andre orienteringer:
Eventueltsak: Ungdomshøringen

Sak 1/16

UBM 2016

Sakstype: orientering/innspill

Bakgrunn: UBM 2016 skulle etter planen avholdes 4 og 9. februar. Byrådet har imidlertid gjort et vedtak om at filmen
«Snømannen» skal spilles inn på rådhuset i denne tidsperioden og vi har derfor fått beskjed om at vi ikke kan være der på disse
datoene allikevel. Etter dialog med Oslo kommune har vi nå kommet fram til at vi bytter datoer for UBM 2016 til 3. og 8. februar.
Vi har fått justert datoene for når UBM-sakene skal opp i bystyret, så tidsmessig vil det ikke få implikasjoner.
Vi minner alle om at LURene må melde på sine delegater og diskutere om man ønsker å fremme noen saker til UBM.
Maria orienterer om hva UBM er for de som ikke har vært på UBM før.

Sak 2/16

Info 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.
Valgkomiteen ved Mehmet, Ane, Andreas og Henny informerer om sitt arbeid og oppfordrer medlemmene av SUR til å ta en
samtale med dem i forkant av UBM, eller under UBM.
Maika informerer om at medlemmer av SUR kan ta kontakt for å høre hva det innebærer å sitte i AU.

Sak 3/16

Årsberetning 2015

Sakstype: diskusjon/vedtak

Bakgrunn: Vi behandler Sentralt Ungdomsråds årsberetning for 2015.
Innspill/forslag til endringer:
Februar: Det sjekkes opp om det ble gjennomført besøk og opplæring for Alna LUR
Desember:
Forslag fra Ragni: Stryke «invitere på kaffemøte», siden det ikke ble gjort før januar.
Forslag fra Truls: Skrive ut forkortelser som BLD og YUPP
Forslag fra Ragnhild: Skrive ut forkortelsen KVU Oslo NAVet og legge til mer forklarende tekst om hva det er
Forslag fra Katarina: I siste setning under Bilfritt sentrum: legge til hatt, slik at det fremgår at leserinnlegget i Aftenposten ikke er
nå.
Forslag fra Truls: Få med at Bilfritt sentrum er vedtatt i bystyret

Forslag til vedtak:
Årsberetningen godkjennes med endringene over

Sak 4/16

Valgkomiteens mandat

Sakstype: diskusjon/vedtak

Bakgrunn: Vi behandler og vedtar forslag til mandat for valgkomiteen. Mandatet skal opp til endelig vedtak på UBM.
Forslag fra Sebastian: Under «Inhabilitet» Legge til nytt punkt: eller sterkt vennskapsforhold.
Forslaget trekkes av forslagsstiller
Forslag fra Katarina: Under «Inhabilitet». Tillegg til punkt om kjærlighetsforhold: « eller et nylig avsluttet kjærlighetsforhold»
Forslaget falt
Forslag fra Maria: Under «Inhabilitet» Legge til nytt punkt: kandidaten kan selv ønske medlemmer i valgkomiteen inhabil på
bakgrunn av personlige forhold.
Forslaget vedtas
Forslag til vedtak:
Mandatet for valgkomiteen med endringer vedtas

Sak 5/16

Møtedatoer 2016

Sakstype: orientering

Bakgrunn: Grunnet flytte av UBM har vi måtte legge om kabalen for SUR-møtene i vår. Dere får nye datoer på møtet.
UBM er flyttet til 3. og 8. mars. Derfor flyttes SURs møtekalender.
Endring fra den opprinnelige kalenderen er at møtet i mars blir den 15.
Hytteturen for SUR blir etter all sannsynlighet 1. – 3. april.
Eventuelt:

Oslo kommune arrangerer en konferanse på fredag der det skal være utdeling av Oslo kommunes helsepris. Og påfølgende
seminar om helse og idrett. LUR har 10 plasser til denne konferansen, og seks av dem er ikke fylt opp, hvis man vil delta kan man
sende en mail til Truls.
Ungdomshøringen 2016: Det skal arrangeres en Ungdomshøring i mai, vi vet ikke hva tema blir enda. Derfor ønsker vi innspill fra
SUR og LUR på tema som kan være bra til Ungdomshøringen. Til neste SUR-møte bes representantene å hente inn innspill fra
LUR. Tidligere Ungdomshøringer finnes på UngOrg sine nettsider. Husk at temaet må være byomfattende.
Innspill fra møtet: Ungdom og økonomi, ulikhet/delt by,
Møtekritikk:
Litt dårlig oppmøte, men et effektivt og engasjerende møte. Bra med nye ansikter.
Litt mye pizza siden vi var få. Er litt redd for at noen ikke har fått med seg at møtet skulle vøre på UngInfo
Veldig bra at valgkomiteen kom. AU kan bli flinkere på å ringe rundt til folk. Pizzaen var god.
Veldig nyttig og fint å være med på møte
Første gang, så vet ikke hvordan det pleier å være, men bra.
Kanskje litt tørr tematikk, men vi har vært effektive. Hvis vi hadde vært flere hadde det kanskje tatt lengre tid
Litt treg start på møtet.
Møtet gikk bra, er første gang, så det var veldig lærerikt. Fint å ha pizzaen vekk fra bordet. Litt dumt at møtet ikke er på
Rådhuset.

Møtet heves kl 19:00

