REFERAT FRA MØTE OG JULEAVSLUTNING
Tirsdag 13. desember 2016 i Oslo Rådhus
Møtedato:
Tid:
Sted:
Servering:

13.11.2016
Møtestart kl 17:00 – møteslutt innen kl. 20:00
Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg., østre tårn
Pizza

Tilstede: 12 representanter: Jenny Jonsen Lindberg (Grünerløkka), Aina Goville (Ullern), Oscar C.
Husebye og Eline Nylenna Wager (Vestre Aker), Ingeborg Eikeland Uthaug (Nordre Aker), Mathias
Meyer (Bjerke), Stephen Ravi (Grorud), Aref Barakzahi (Stovner), Jessica Langeland (Alna), samt
leder Rami Chumber, nestleder Saida Tufa og AU-medlem Maria Kræmer. I tillegg var Nicolas
Wong tilstede. Fra sekretariatet: Truls Aarseth og Emilie Geist.

REFERAT FRA MØTE
Sak 00/16 Åpning og konstituering
Møtet ledes av leder Rami Cumber og refereres av sekretær Emilie Geist
Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes - godkjent
Referat godkjennes - godkjent
Eventueltsaker meldes her - ingen eventueltsaker

Sak 01/16 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
Ledelsen har hatt AU-skolering, der de lærte om organisering av Oslo kommune og snakket om
hva som er SURs oppgaver. En del av planen for skoleringen ble utsatt siden kun halvparten av AU
kunne delta.
b) fra de lokale ungdomsrådene om aktuelle, lokale saker
Stovner: Har delt ut midler, men sitter fortsatt igjen med en god del, så rådet skal ha et ekstra
møte for å behandle nye søknader. Snakket om ny plan for Grorudalssatsningen, og gitt innspill
om det de ønsker skal prioriteres.
Grünerløkka: Har delt ut midler, og brukt opp alle midlene.
Bjerke: Har delt ut pris til en person som har fremmet bydelen på en god måte. Har valgt ny
representant for elevrådet til ungdomsrådet. Skal snart velge ny SUR-representant.

Nordre Aker: Fikk besøk av en fra bydelen som fortalte om budsjettforslaget. Diskuterte den
kulturelle skolesekken.
Ullern: Delte ut midler, men har fortsatt veldig mye midler igjen. Skal sette opp teaterstykke.
Grorud: Har delt ut midler, og arrangert lokale møter. Siden sist har rådet vært på studietur til
Paris, og skal starte på dialogarbeid med utgangspunkt i det de har lært.
Vestre Aker: Har hatt besøk av AUF. Snakket om problemer i bydelen. Skal ha avisannonse for 2,5
mill.
c) fra de saksansvarlige i SUR om hva som har vært gjort siden sist
De saksansvarlige har ikke gjort noe spesielt siden sist.
d) fra sekretariatet om hva de har arbeidet med siden sist
Sekretariatet er i gang med planleggingsarbeidet for hytteturen i januar. Ellers forbereder de AUs
deltakelse på et seminar i Trondheim i februar.

Sak 45/16 SURs forretningsorden
votering

Sakstype: Diskusjon og

Bakgrunn: SURs forretningsorden skal gjennomgås årlig. Vi leser gjennom dokumentet slik det ser ut pr. i dag,
og diskuterer hvorvidt noe bør endres. Forretningsordenen er vedlagt.

SUR diskuterte forslag til endringer. I tråd med forretningsordenen skal endringsforslagene
behandles på neste møte, tirsdag 17. januar. Forslaget kommer vedlagt innkallingen en uke før
møtet.

Sak 46/16 Høringssak: revidert bydelsreglement
votering

Sakstype: Orientering, diskusjon og

Bakgrunn: SUR har bestemt at rådet skal gi høringsinnspill på saken om revidert reglement for bydelene. AU

orienterer om sitt utkast til høringssvar, SUR diskuterer og foreslår endringer og/eller tillegg, og stemmer over et
endelig høringssvar.

SUR stemte for at det skal åpnes for å gi innspill på andre deler av reglementet. Rami og Oscar tar
på seg oppgaven å skrive ferdig høringssvaret.

Sak 47/16 Eventuelt
Eventuelt

Sakstype:

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.

Møtekritikk

