REFERAT FRA MØTE
Tirsdag 21. mars 2017 i Oslo Rådhus
Møtedato:
Tid:
Sted:
Servering:

21.3.2017
Møtestart kl 17:00 – møteslutt innen kl. 20:00
Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg., østre tårn
Pizza

Tilstede: 13 representanter: Jenny Jonsen Lindberg (Grünerløkka), Kasper Moe og Aina Govil Lie
(Ullern), Eline Nylenna Wager (Vestre Aker), Ingeborg Eikeland Uthaug (Nordre Aker), Omar Anbari
(Bjerke), Ayoub Zannachi og Aref Barakzahi (Stovner), Jessica Langeland (Alna), samt leder Rami
Chumber, nestleder Saida Tufa, Ivar Mekonnen Germiso Arnesen og Maria Kræmer (AU). Fra
sekretariatet: Emilie Geist.
Bydeler ikke tilstede: 8 bydeler: Gamle Oslo, Sagene, St.Hanshaugen, Frogner, Grorud, Østensjø,
Nordstrand, Søndre Nordstrand.
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 - godkjent
Referat godkjennes - godkjent
Eventueltsaker meldes her – sekretariatet har to eventueltsaker
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

Sak 09/17 Invitasjoner

Sakstype: Orientering

Bakgrunn: Lederskapet og sekretariatet orienterer om to arrangementer SUR er invitert til:
Temakveld (tirsdag 4. april kl. 17-20) og lobbykurs (torsdag 6. april kl. 18-20)
Sak 10/17 Mobbeombud

Sakstype: Diskusjon

Bakgrunn: Maria i arbeidsutvalget (AU) har vært på møte med ordfører Marianne Borgen om
opprettelsen av et mobbeombud. Hun forteller mer om møtet, og SUR diskuterer hva de synes om
saken.
Sak 11/17 Å være ny i SUR og håndbokinnspill

Sakstype: Diskusjon

Bakgrunn: Det er naturlig nok stor utskiftning i ungdomsrådene i Oslo. Derfor har UngOrg for en del
år siden laget en håndbok som skal være enkel å bruke når man er ny i ungdomsrådsarbeid. SUR
diskuterer hva de synes er viktig å lære når man begynner i et lokalt (LUR) eller sentralt ungdomsråd
(SUR), og ser på håndboken slik den er nå.
Sak 12/17 Høringssak

Sakstype: Orientering og diskusjon

Bakgrunn: SUR mottar fra tid til annen høringssaker der de er invitert til å gi innspill. Denne gangen
skal SUR bestemme om de vil gi innspill til høringssaken «Utkast til byrådssak - Krav om utdanning og
norskferdigheter ved ansettelser i barnehage og skole». Sekretariatet orienterer, SUR diskuterer.
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

