PROTOKOLL BARNE- OG UNGDOMSRÅDET
NLM UNG REGION ØST
Til stede:
Basim Gullord Ali
Sigrid Meling
Vibeke Omland Aasrum
Benjamin Espeland (1. vara)
Synne Malene Brække (2. vara)
Turid Slettebø (3. vara)
Ikke tilstede:
Håkon Rydland (meldt forfall)
Ørjan Sonesen (meldt forfall)
Administrasjonen:
Gjermund Nordhus (leder NLM ung region øst)
Jon Georg Fiske (utviklingsleder NLM ung region øst)
Sted:
Tid:
Møteleder:
Referent:

Sak:
Sak 36/19

Møterom A på NLMs hovedkontor (3. etg v/resepsjonen), Sinsenveien 25
Torsdag 12. desember 2019, kl. 17.00-19.45.
Vibeke Omland Aasrum
Jon Georg Fiske

Samtale og vedtak:
A) GODKJENNING AV INNKALLING
B) GODKJENNING AV SAKSLISTE

A) Innkalling og saksliste 12.12.19
B) Referat fra forrige møte 07.10.19.
Vedtak:

BUR godkjenner innkalling og saksliste samt referat fra 07.10.19.

Sak 37/19

Ringerunde – gjennomgang
§ Gjennomgang av viktige momenter fra hvert BUR-medlem av det som
har kommet frem fra ringerundene.
Oppsummert: Vanskelig å skaffe ledere. Trenger enkel tilgang til ressurser.
Formidlingsopplæring til ungdommer og foreldregruppa. Forkynnelse til barn
kunne vært tema på forkynnerlæringsdag.
Reis på Fellesskap 20 hvis du ønsker å formidle til barn.

Vedtak:

BUR er fornøyd med ringerunden, og tar med seg innspillene fra ringerunden i
sitt videre arbeid.

Sak 38/19

Prioriteringer av ungdomsarbeiderstillingen i Østfold på 10 %

Vedtak

BUR takker for informasjon og ber administrasjonen se videre på stillingen til
ungdomsarbeider i Østfold etter signalene fra samtalen i BUR.
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Sak 39/19

Innspill til plan for fellesskapsutvikling fra et barne- og
ungdomsperspektiv
Mail med spørsmål til samtale fra fellesskapsutvikler Sven Arne Lundeby:

- Hva er de viktigste kjennetegnene ved et større fellesskap/forsamling der BUarbeid har gode vilkår?
- Hva er viktig å jobbe med inn mot voksne ledere i fellesskapet (for eksempel
styret) for at BU-arbeidet skal kunne blomstre?
- Hvordan få godt voksne og litt motløse misjonsvenner til å engasjere seg i BUarbeid?
Vedtak

BUR takker for utfordringen, og sender sine svar tilbake til fellesskapsutvikleren.

Sak 40/19

«Ung:Disippel generasjon 2»
Hva har vi å tilby til folk som er ferdig i Ung:Disippel?
Hva med en Ung:Disippel-allumnitur til UL eller allumi-samling for alle utgåtte
Ung:Disippel-elever fra tidenes morgen i 2011?
Skulle vi ha laget et ledertreningskonsept eller nettverk for unge ledere på 17+?

Vedtak:

BUR ber admin ta med seg viktige momenter som fremkom av samtalen.

Sak 41/19

Ung:Disippel – oppdeling i to områder?
Hovedlederteamet i Ung:Disippel har begynt å drøfte mulighetene for å
eventuelt dele opp Ung:Disippel i to avdelinger på Østlandet med en til to
fellesleirer for begge avdelingene og to-tre desentraliserte leirer på Kvitsund,
Solåsen, Solbukta og Hurdal.
Til drøfing og samtale i BUR-møtet uten noe vedtak nå.

Vedtak:

BUR hadde en god samtale og ber admin jobbe videre med saken.

Sak 42/19

Orienteringer fra administrasjonen

Vedtak

BUR takker for orienteringene.

Sak 43/19

Eventuelt
Det etterlyses en sak til våren om KG, og NLM sin rolle på den skolen.

Møteplan våren 2020:

- 3. feb 1700-1945
- 30. mars 1700-1945 (behandling av årsmelding for 2019)
- 25. mai 1700-1945
- 12-14. juni er det regionkonferanse på Fangekasa og BUR oppfordres sterkt til å delta
under denne.
For Barne- og ungdomsrådet i NLM ung region øst.

Sign.
Gjermund Nordhus
Leder NLM ung region øst
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