Tirsdag 10.mai 2016 i Oslo Rådhus
Møtedato:
Tid:
Sted:
Servering:

10.5.2016
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 Demeri
v/ Jasper Siverts og Jenny Jonsen Lindberg
v/ Daniela Tello-Rodriguez og Fawzi Warsame
v/ Rami Chumber og Linnea Erenius
v/ Katarina Frostmann Eisenstein og Haider Quereshi
v/ Nicolas Wong og Celine Vo
v/ Fredrick Falck Skogstad og Helene Birgitte Wiese
v/ Astri Sofie Iversen og Fredrik Tharaldsen
v/ Albert Neziri og Emma Kalnæs
v/ Aurora Maaby og Anujan Kathirkamalingam
v/ Aref Barakzahi og Seher Tabassum
v/ Shymma Jaber og Sapna Ahmad
v/ Ragnhild Marie Strand Knudsen og Mohammed Isa Mohamud
v/ Smail Abdi Mohamed og Olaf Alexander Styrmoe
v/ Sebastian Barth Sahl og Ziwer Farhan

Leder
Nestleder
AU-medlemmer

Ragni Flagstad, Stovner
Rami Chumber, St. Hanshaugen
Kaja Sveen

Fra:
Sekretariatet

v/ Emilie Geist & Truls Aarseth

SAKER TIL BEHANDLING
Dato:
Tid:
Sted:
Servering:

10.05.2016
Møtestart kl 17:00 – møteslutt innen kl. 20:00
Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg østre tårn
Pizza

Sak 00/15 Åpning og konstituering
Møtet ledes av leder Ragni Flagstad og refereres av sekretær Emilie Geist
Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes
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
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:
Andre orienteringer:

Sak 13/16 Arbeidsgrupper
Sakstype: Orientering
Bakgrunn: Arbeidsutvalget har avgjort at de vil organisere arbeidet med UBM-sakene i saksspesifikke
arbeidsgrupper. På sist AU-møte ble sakene fordelt, og hvert medlem av AU har ansvaret for sin sak.
Gruppelederne gir en oppsummering av sin sak:
Ragni: Bort med fraværsgrensa
Rami: Bevar Oslos lokale bedrifter
Kaja: Fra gått til grønt – flere parker i Oslo
Fredrik: Matsvinn, forsvinn fra Oslo
Aref: Integrering av mindreårige flyktninger
SUR-medlemmene fordeler seg på arbeidsgruppene. Vi oppfordrer til jevn fordeling, slik at alle gruppene
har nok arbeidskapasitet. SUR tar en avgjørelse på hvor ofte arbeidsgruppene skal møtes og arbeide med
saken sin. (Forslag: en tirsdag i måneden)
Sak 14/16 Kontakt mellom SUR og LUR
Sakstype: Diskusjon og vedtak
Bakgrunn: Arbeidsutvalget har diskutert ulike måter SUR og LUR-ene kan ha et bedre samarbeid. To forslag
som kom opp var en felles LUR-konferanse med kurs og erfaringsutveksling, samt fadderordning der

medlemmer fra AU besøker LUR-møter, forteller om SUR og blir bedre kjent med medlemmene. SUR
diskuterer om det er interesse for slike tiltak. Andre forslag er mer enn velkomne!

Sak 15/16 Høringsuttalelser
Sakstype: Orientering, diskusjon og vedtak
Bakgrunn: SUR får med jevne mellomrom invitasjoner til å uttale seg i høringer om ulike saker. Den siste
tiden har vi arbeidet med en uttalelse om lovfesting av ungdomsråd. Truls og Ragni orienterer. SUR
diskuterer og vedtar en endelig høringsuttalelse.
Arbeidsutvalget har også vurdert at det er relevant for SUR å sende en høringsuttalelse på Barnas
transportplan. Truls og Emilie orienterer. SUR diskuterer videre hva de vil ha med i høringsuttalelsen.

Sak 16/16 Møteplan for høsten 2016
Sakstype: Vedtak
Bakgrunn: Vi bestemmer dager og datoer for SUR-møtene høsten 2016. Skal vi fortsette på tirsdager? Hva
passer best for dere?

Sak 17/16 Supplering av valgkomité
Sakstype: Orientering
Bakgrunn: Under Ungdommens bystyremøte i mars ble det nedsatt en valgkomité som gjennom året skal
arbeide med å lage en innstilling til nytt lederskap til valget ved neste UBM (OBS! To UBM i år. UBM 2016
#2 blir 25. november og 1. desember), samt en innstilling til et nytt arbeidsutvalg i etterkant av UBM. I
komiteen sitter Oscar Huseby og Celine Vo. Det tredje medlemmet var Fredrik Tharaldsen, men ettersom
han har blitt valgt inn i AU, går han ut av komiteen, og derfor er det bruk for et nytt medlem. Sekretariatet
sender en beskjed til alle deltakerne på UBM. Vi ønsker også at SUR-medlemmene kan melde tilbake til
sine LUR. Ved interesse kan en melde seg til Emilie (emilie@ung.info) eller Truls (truls@ungorg.no).
Sak 18/16 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

