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PROTOKOLL BARNE- OG UNGDOMSRÅDET  

NLM UNG REGION ØST 
 
Møtte: 

Basim Gullord Ali  
Sigrid Meling 
Vibeke Omland Aasrum  

  Håkon Rydland 
Benjamin Espeland (1. vara) 
Synne Malene Brække (2. vara) 
Turid Slettebø (3. vara) 

 
 
Ikke møtte:  

Ørjan Sonesen (meldt forfall hele høsten) 
 
 
Administrasjonen:  

Gjermund Nordhus (leder NLM ung region øst) 
Jon Georg Fiske (utviklingsleder NLM ung region øst) 

 
Sted:     Møterom A på NLMs hovedkontor (3. etg v/resepsjonen), Sinsenveien 25 
Tid:  Onsdag 28. august, kl. 18.00 – 21:00.  
Møteleder:  Vibeke Omland Aasrum/Gjermund Nordhus 
Referent:  Jon Georg Fiske 
 
 
 Sak: 
 

 Samtale og vedtak: 

Sak 19/19 
 
 
Vedtak: 

A) GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT 
B) GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

A) Innkallingen med referat fra møte 02.05.19 er godkjent.  
B) Saklista er godkjent. 

Sak 20/19 
 
Vedtak:  

Hva vil det si å være med i barne- og ungdomsrådet? 
 
BUR hadde en god samtale om deres rolle i regionens arbeid. 

Sak 21/19 
 
Vedtak: 

Konstituering av BUR 
 
BUR konstituerte seg med Vibeke Omland Aasrum som leder og Sigrid Meling som 
nestleder. 1.vara møter fast, og 2. vara kan frivillig velge om den vil møte eller 
ikke. 
 

Sak 22/19 
 
 
Vedtak: 

Åpen samtale om BU-arbeidet i regionen, og medlemmenes 
engasjement og ønsker for dette arbeidet. 
 
BUR hadde en samtale om arbeidet i regionen hvor ulike sider ved arbeidet ble 
berørt. Leder- og nestleder av BUR og RS vil bli innkalt til en videre samtale med 
ledergruppa om regionens prioriteringer og veien videre.   
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Sak 23/19 
 
 
 
Vedtak:  

Lagsarbeidet i NLM ung region øst 
- Rapport om tilstand og trender 
- Mulige satsningsområder 

 
BUR takker for rapporten, og ber administrasjonen ta med seg innspillene fra 
samtalen i sitt videre arbeid. Rapporten tas opp igjen på et senere tidspunkt 
sammen med forslag til konkrete tiltak. 

Sak 24/19 
 
Vedtak: 

Leirer for 2020 i NLM region øst 
 

1) BUR ber administrasjonen vurdere leirvirksomheten i lys av regionens 
vedtatte satsningsområder i strategi og handlingsplaner. BUR mener 
leirvirksomheten må prioriteres hvor det er ledermangel, og nedjusteres 
hvor det ikke er deltakere, og ønsker at administrasjonen prioriterer opp 
lokalt barne- og ungdomsarbeid. 

2) BUR ber administrasjonen om å legge opp til en realistisk og forsvarlig 
leirdrift for 2020 utfra tilgjengelige økonomiske og frivillige ressurser – og i 
tråd med strategien. Administrasjonen bes vurdere om det er noen av 
regionens ansatte som kan bruke arbeidstid på de mest sårbare leirene.  

3) Administrasjonen eller lokal leirgruppe må ha på plass hovedleder for 
sårbare leirer før de annonseres i leirbrosjyre og på nettsiden. Slik unngås 
den negative avlysningseffekten.  

4) Leirgrupper og administrasjon bes vurdere samarbeid med aktuelle 
organisasjoner rundt Veslestølen, Åreeld og Livoll, samt gå i dialog med 
Åreeld og Veslestølen om tettere samarbeid.  

5) BUR ber administrasjonen om å legge en plan for hvordan frivillige ivaretas 
og rekrutteres systematisk. 

Sak 25/19 
 
 
 
Vedtak: 

ORIENTERINGER  
Ungleder og Utviklingsleder orienterte fra regionens arbeid, og sommerens 
aktivitet. 
 
BUR takker for orienteringene. 

Sak 26/19 
 
Vedtak: 

Møteplan høsten 2019: 
 

- Mandag 7.oktober kl 18.00-20.45 
- Mandag 9.desember kl 18.00-20.45 

 
Møteplan for våren 2020 vedtas på møtet 7.oktober. 
 

 
 
For Barne- og ungdomsrådet i NLM ung region øst. 
 
 Sign.   
 
Gjermund Nordhus 
Leder NLM ung region øst 


