REFERAT FRA MØTE
Tirsdag 17. januar 2017 i Oslo Rådhus
Møtedato:
Tid:
Sted:
Servering:

17.1.2017
Møtestart kl 17:00 – møteslutt innen kl. 20:00
Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg., østre tårn
Pizza

Tilstede: 14 representanter: Jenny Jonsen Lindberg (Grünerløkka), Daniela Tello-Rodriguez
(Sagene), Kasper Moe og Aina Goville (Ullern), Eline Nylenna Wager (Vestre Aker), Fredrik
Tharaldsen og Ingeborg Eikeland Uthaug (Nordre Aker), Mathias Meyer (Bjerke), Stephen Ravi
(Grorud), Ayoub Zannachi (Stovner), Jessica Langeland (Alna), samt leder Rami Chumber,
nestleder Saida Tufa og AU-medlem Maria Kræmer. Fra sekretariatet: Emilie Geist.

REFERAT FRA MØTE
Sak 00/17 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 - Saida har en om innspill til kommuneplanen.

Sak 01/17 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)  f ra ledelsen i SUR om hva de har arbeidet med siden sist:

Har hatt AU-møte og snakket om hyttetur.
b) f ra de lokale ungdomsrådene om aktuelle, lokale saker:
Bjerke: Har ikke hatt møte hittil i år
Grünerløkka: Har ikke hatt møte hittil i år
Vestre Aker: Har ikke hatt møte hittil i år
Nordre Aker: Behandlet en søknad og planla UBUM (Ungdommens bydelsutvalgsmøte)
Sagene: Har ikke hatt møte hittil i år
Ullern: Har ikke hatt møte hittil i år, men skal ha møte med Grorud LUR i morgen, 18/1.
Stovner: Hadde orientering om prosjektet DUGG og valg av nye representanter til SUR. Ayoub
Zannachi er ny representant. Aref Barakzahi er vara.
Alna: Har ikke hatt møte hittil i år
Grorud: Har ikke hatt møte hittil i år
c) f ra de saksansvarlige i SUR om hva som har vært gjort siden sist:
SUR har ennå ikke lagt strategier for de fem prioriterte sakene, og derfor har ikke arbeidsutvalget
kommet igang med sakene ennå.
d)  f ra sekretariatet om hva de har arbeidet med siden sist:
Har hatt sykdom på kontoret den siste tiden.Har planlagt hyttetur og holdt kurs for bydel Grorud.

Sak 02/17

Forretningsorden

Sakstype: diskusjon og vedtak

Bakgrunn: På desembermøtet diskuterte SUR endringer til rådets forretningsorden. Disse er vedlagt. Vi
diskuterer forslagene og voterer over hvilke som skal gjelde i den nye forretningsordenen.

Votering:
Til §2:
● Presisere at hovedrepresentant har møteplikt - vedtatt
● Inkludere plikt til å gi beskjed dersom man ikke kan møte - vedtatt
● AU-medlemmer inkluderes ettersom AU-medlemmer ikke nødvendigvis sitter i SUR fra før
- vedtatt
Til §3:
● Endring i første setning. Fra to til tre møter - falt
● Legge til “SUR må i slike tilfeller varsle det gjeldende LUR og kreve at frafallet behandles på
neste møte.” - vedtatt
Til §6:
● Stryke det som står etter saksopplysning - falt

●

Det skal tydeliggjøre hvorvidt en debatt er formell eller ikke på møtene - vedtatt

Tillegg:
● Presisere at det skal sikres geografisk spredning i AU - falt
Se forøvrig oppdatert forretningsorden vedlagt. Endringer er markert i fet skrift. SUR ga AU
fullmakt til å godkjenne den oppdaterte versjonen av forretningsordenen, og til eventuelt å
forandre ordlyden i noen av endringene.

Sak 03/17

Hyttetur

Sakstype: orientering

Bakgrunn: Til helgen er det klart for årets hyttetur, der vi skal legge strategi for gjennomføringen av de fem

prioriterte sakene, lære mer om medvirkningsarbeid og selvfølgelig bli bedre kjent og ha det hyggelig! Alle SURs
medlemmer skal ha mottatt info-mail med påmeldingsinformasjon. Har du ikke fått denne må du gi beskjed til
Emilie med det samme! Vi ser på programmet, og svarer på eventuelle spørsmål.

Emilie orienterte om hyttetur.

Sak 04/17

Ungdomshøringen

Sakstype: orientering

Bakgrunn: I mai arrangerer UngOrg Ungdomshøringen, og sekretariatet vil høre om SUR har noen innspill til
tema.

SUR kom opp med følgende forslag til Ungdomshøringen 2017:
● Press (karakterpress, stress)
● Krysspress
● Makt og demokrati
● Fritid (hva kan Oslo kommune gjøre for å sikre ungdommen bedre fritid)
● Selvfølelse og selvtillitt
● Jobb
Eventuelt:
Saida har fått mail av byrådsavdelingen for Finans om at de ønsker ungdommer fra SUR til å bidra
med portrettbilde og et utspill i kommuneplanen. Maria, Stephen, Mathias og Ayoub meldte sin
interesse.
Møtekritikk
Bra oppmøte, god pizza
Bra oppmøte - bedre enn før
Hyggelig gruppedynamikk. Kan bli bedre på å oppdatere nye medlemmer på hva sakene handler
om

God pizza og effektivt møte
Fint å se Sagene representert igjen
God ledelse. God informasjon underveis.
Bra oppmøte. <Pepperoni på pizzaen3
Ikke så mange saker, men bra engasjement
Tydelig votering
Oversiktlig møte
Bra votering: Den var godt strukturert
Godt møte, med godt oppmøte. Hadde ønsket at debatten på forretningsordenen var bedre.
Gleder seg til hyttetur!
Møtet heves 1840

