INNKALLING TIL MØTE
Tirsdag 28. februar 2017 i Oslo Rådhus
Møtedato:
Tid:
Sted:
Servering:

28.2.2017
Møtestart kl 17:00 – møteslutt innen kl. 20:00
Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg., østre tårn
Pizza

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 Yagci og Sandra Demiri
v/ Jasper Siverts og Jenny Jonsen Lindberg
v/ Daniela Tello-Rodriguez og Fawzi Warsame
v/ Viljar Jæger og Linnea Erenius
v/ Sumaya Liban og Francisca Bergheim
v/ Kasper Moe og Aina Govil Lie
v/ Oscar C. Husebye og Eline Nylenna Wager
v/ Astri Sofie Iversen og Fredrik Tharaldsen
v/ Omar Anbari og Feza Mukandilwa
v/ Stephen Ravi og Anujan Kathir
v/ Ayoub Zannachi og Aref Barakzahi
v/ Shymma Jaber og Jessica Langeland
v/ Gabrielle Aarnes og Rebecca Lie
v/ Smail Abdi Mohamed og Olaf Alexander Styrmoe
v/ Sebastian Barth Sahl og Ziwer Farhan

Leder
Nestleder

Rami Chumber, St. Hanshaugen
Saida Tufa, Stovner

Au utenom sur

v/ Ivar Mekonnen Germiso Arnesen og Maria Kræmer

Fra:
Sekretariatet

v/ Emilie Geist & Truls Aarseth

MØTEREGLER
1.
2.
3.
4.

Kom i god tid og sett av tid til hele møtet
Følg med på møtet
Spør når du lurer – ingenting er for lite eller for dumt å spørre om
Bruk håndtegnene under debatt:

Innlegg

Replikk

Saksopplysning

SAKER TIL BEHANDLING
Dato:

28.02.2017

Tid:

Møtestart kl 17:00 – møteslutt innen kl. 20:00

Sted:

Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg østre tårn

Servering:

Pizza

Sak 00/17 Åpning og konstituering
Møtet ledes av leder Rami Chumber og refereres av sekretær Emilie Geist
Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes
Referat godkjennes
Eventueltsaker meldes her
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) fra ledelsen i SUR om hva de har arbeidet med siden sist
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
Øvrig: SURs april-møte er flyttet fra tirsdag 18/4 til tirsdag 25/4

Sak 05/17 Invitasjon til innspillsmøte om fraværsgrensen

Sakstype: Diskusjon

Bakgrunn: SUR er invitert til å delta på et innspillsmøte om fraværsgrensen torsdag 9/3 fra 13:0014:30. Her får hver organisasjon muligheten til å holde et innlegg på 5 minutter om sine erfaringer og
praktiske utfordringer med den nye fraværsgrensen. SUR diskuterer hva de vil videreformidle og
velger to personer til å representere rådet. Disse får naturligvis bevis for politisk fravær.
Sak 06/17 Opplegg på idretts- og friluftlivskonferansen

Sakstype: Diskusjon

Bakgrunn: Rami og Jessica fra SUR AU skal holde et foredrag på idretts- og friluftlivskonferansen 20/3
om hva Osloungdom er opptatt av når det kommer til (… ja, dere gjettet det!) idrett og friluftsliv. SUR
diskuterer følgende spørsmål:





Hva bruker dere selv av tilbud?
Hva er for dere en god by å bo i med tanke på tilrettelegging av idrett og friluftsliv?
Hva ønsker dere mer av?
Hva ønsker dere mindre av?

Sak 07/17 Arbeidskvelder våren 2017

Sakstype: Orientering

Bakgrunn: SUR skal i løpet av våren ha fire arbeidskvelder der fokus er de fem prioriterte sakene fra
Ungdommens bystyremøte (UBM). Saksansvarlige for de fem sakene forteller om de ulike sakene, og
vi fordeler SUR i arbeidsgrupper.
Her er planen for arbeidskveldene i vår:
Tirsdag 14/3: Introduksjonskveld
Tirsdag 4/4: Skrive deputasjonsnotater
Tirsdag 9/5: Lobbyvirksomhet
Tirsdag 6/6: Aksjonsarbeid og/eller presseskolering
Har dere spesielle ønsker for hvordan arbeidskveldene skal brukes?
Husk at alle som er interessert kan være med på arbeidet! Man trenger ikke sitte i ungdomsråd. Si
det til søster og bror, bestis og nabo!
Sak 08/17 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.

Møtekritikk

