Vel møtt
til
årsmøte!
FYLKESHUSET, SARPSBORG
15. MARS 2017
ØSTFOLD BARNE- OG UNGDOMSRÅD

Det innkalles herved til årsmøte
i Østfold Barne- og ungdomsråd.

Innkalling

Årsmøtet finner sted i Fylkeshuset, Sarpsborg
15. mars 2017 og varer fra kl. 1830 til 2100.
Hver medlemsorganisasjon kan stille med to
representanter, og må gi beskjed til styreleder;
kirsten.ravnemyr@gmail.com om hvem som
skal representere dem, innen 9. mars 2017.
i møterom 2 og 3 på fylkeshuset i Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg.
Møterommene ligger til venstre litt innenfor hovedinngangen.

Det blir servert mineralvann, te og kaffe.

Innkalling og sakspapirer er iht. vedtektene
sendt ut til medlemsorganisasjonene innen frist.
Vel møtt!
Sarpsborg, 27. februar 2017
Østfold Barneog ungdomsråd

Kirsten Flåtsund Ravnemyr
Styreleder

Saksliste

Til behandling foreligger følgende saker:
1. Konstituering av årsmøtet
Se sakene 2 - 4
2. Godkjenning av innkalling
Innkallingen er vedlagt
3. Valg av møteleder, referent, tellekorps, to protokollunderskrivere
og resolusjons-/redaksjonskomite)
Forslaget legges frem på årsmøtet.
4. Godkjenning av saksliste og forretningsorden Forslaget til saksliste / forretningsorden er vedlagt.
5. Årsmelding for 2016
Årsmeldingen er vedlagt.
6. Regnskap for 2016
Regnskapet er vedlagt.
Revisjonsberetningen legges frem på årsmøtet.
7. Innkomne saker
1) Søknad om medlemskap - Østlandets Baptistungdom
2) Vedtektsendring, forslaget fra styret er vedlagt.
8. Arbeidsplan for 2017
Forslaget til arbeidsplanen er vedlagt.
9. Budsjett for 2017
Forslaget til budsjettet er vedlagt.
10. Valg
Forslaget fra valgkomiteens legges frem på årsmøtet.

Sak 4.

Østfold Barne- og ungdomsråd

Forretningsorden
Sak 4.

1. Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktige. Det vises videre
til ØBURs vedtekter både når det gjelder innkalling til årsmøte,
årsmøtets sammensetning, dagsorden, valg og voteringsregler.
2. Representantene tillates å forlate årsmøtet,
men må da melde fra om dette til ordstyrer.
3. Årsmøtet ledes av valgte ordstyrer, det føres protokoll av valgt referent.
Alle forslag og vedtak føres inn. Protokollen undertegnes
av referent og to dertil valgte representanter fra årsmøtet.
4. Ordstyrer foreslår, om nødvendig, forkortning av taletid og strek satt.
5. Det kan ikke fremmes forslag på andre saker
enn de som står på sakslisten.
6. Protokollen fra årsmøte sendes alle deltakere, og legges ut
på ØBURs nettsider, senest tre uker etter avholdt årsmøte.
7. Denne forretningsorden behandles og godkjennes
før hvert årsmøte den skal gjelde for.

Østfold Barne- og ungdomsråd

Årsmelding 2016

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) har pr 31.12.2016 31 medlemsorganisasjoner,
fordelt på fem grupperinger. Fra årsmøtet 15. mars 2016 har styret bestått av:
Leder:
Nestleder:
Andre organisasjoner:

Kirsten Flåtsund Ravnemyr
Karl-Erik Onstad
Chatrine Arnesen
vara Erlend Berg Arnesen
Livssynsorganisasjonene.
Elise Volen-Østerholm
vara Berit Movik Lo
Speiderorganisasjonene:
Gunnar Stromness-Andresen
vara Erik Bodahl-Johansen
By- og bygdeorganisasjonene:
Inger Johanne Brandsrud
vara Ole Mathis Kruse
Ungdomspolitiske organisasjoner:
Nicolay Lindberg
vara Alexsander Ski Åsberg
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(Friends for Understanding)
(Friends for Understanding)
(Acta)
(Østfold KFUK-KFUM)
(NSF)
(NSF)
(BU)
(4H Østfold)
(KrfU)
(Unge Venstre)

Østfold Barne- og ungdomsråd

Årsmelding 2016

Styret har hatt fire styremøter, hvorav to med representanter for
Østfold fylkeskommune, samt jevnlig kontakt pr e-post og telefon.
Styret har prioritert innkomne prosjektsøknader, samt fått fordelingen
av drifts- og aktivitetsstøtte til orientering.
Årsmøte ble avholdt 15. mars, med fylkeskultursjef Toril Mølmen var gjest. Det var 14
stemmeberettige tilstede. Hyperion og Østfold Sosialistiske Ungdom ble medlemmer.

15. november ble det arrangert en temakveld i samarbeid med Østfold fylkeskommune.
Temaene var ”Hvilke støtteordninger finnes” og ”Hvordan skrive en god søknad”.
20 deltakere og fire fra styret deltok, et godt antall, ønskelig at flere ser verdien av dette.
Det er opprettet et Facebookside for ØBUR og nettsidene www.obur.no er ryddet.
Det punktet på arbeidsplanen for 2016 som det er jobbet minst konkret
med er ”Utarbeide en plattform for ØBURs videre utvikling og funksjon”.
Dette arbeidet bør vektlegges i 2017 av det nyvalgte styret.
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Årsmelding 2016

Pr 31.12 2016 har ØBUR 31 ulike medlemsorganisasjoner:
By- og bygdelagsorganisasjonene: 4H Østfold, Eidsiva Fylkeslag av NU, Natur og Ungdom,
Norges Jeger- og Fiskerforbund og Østfold Bygdeungdomslag

Livssynsorganisasjonene: ACTA Østfold (Normisjon), Borg Bispedømmeråd,
FriBu Østfold (Frikirkens fylkeskontakt), Human-Etisk Forbund, KFUK-KFUM Østfold krets,
KRIK i Østfold, Misjonssambandet (NLM), NMS-u (Misjonsselskapets ungdom),
Søndagsskolen Østfold og Norges Kristelige Student og Skoleungdomslag NKSS Østlandet,
Speiderorganisasjonene: Follo krets, Østre Østfold krets og Fredrikstad krets,
alle tre fra Norges speiderforbund og Østfold krets av Norges KFUK-KFUM speidere
Ungdomspolitiske organisasjoner: AUF i Østfold, Østfold FpU, Østfold KrF-U,
Østfold Senterungdommen, Østfold Unge Venstre og Østfold Sosialistiske Ungdom
Andre barne- og ungdomsorganisasjoner: CISV i Østfold, Framfylkingen (Indre Østfold Framlag),
Friends for Understanding, JUBA, Østfold Røde Kors Hjelpekorps og Hyperion
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Årsmelding 2016

Drift av kontoret:
Daglig leder Avin Rostani oppsigelsestid utløp 31. januar 2016.
Siden alle søknader nå sendes til og behandles av Østfold Fylkeskommune,
er det ikke arbeidsoppgaver til en stilling som daglig leder.
Det er heller ikke midler til lønn.
Nettsiden er åpnet igjen, men har fremdeles stort forbedringspotensiale.
E-post som sendes ØBUR leses jevnlig.
Økonomi:
Det er i perioden ført regnskap i Mamut.
ØBUR har fått tilstrekkelig tilskudd fra Østfold Fylkeskommune til
å dekke driftsutgifter som nettsiden, medlemskap i Virke etc.
I tillegg kommer inntektene fra medlemskontingenten.
Regnskapet for 2016 viser et driftsunderskudd på kr 27.692,06.
Underskuddet dekkes fra Egenkapitalen, og skyldes etterbetaling av lønn
som ikke var blitt regulert i løpet av ansettelsestiden.
Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.
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Østfold Barne- og ungdomsråd

Regnskap 2016

Resultatregnskap for 2016:
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Østfold Barne- og ungdomsråd

Regnskap 2016

Balanse
pr. 31.12 2016:
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Regnskap 2016

Noter 2016:
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Regnskap 2016

Noter 2016:
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Søknad om medlemskap fra Østlandets Baptistungdom

Søknad om
medlemsskap

Styret har mottatt søknaden og de har levert all dokumentasjon.
Denne foreligger på årsmøtet. De presenterer seg slik:

Sak 7.1

Østlandets baptistungdom org nr 818349262 (ØBU)
Vi er en av 6 regioner/fylkeslag av Ung baptist.
Østfold har i 2015 7 lokallag med 175 medlemmer. Men vi regner med en økning i 2016.
Østlandets regionsledd har ikke vært så aktive de siste årene, men er nå godt i gang igjen.
Vi er en demokratisk organisasjon med eget styre og økonomi.
Vårt øverste organ er årsmøtet hvor alle lokallagene som tilhører Østlandet distrikt
kan representere. (Vedtektene våre er vedlagt søknaden).
Lokallagene i Østfold er veldig aktive og deltar med ledere på flere arrangementer
i og utenfor distriktet. En av menighetene våre driver også et familiearbeid som er
modell for andre menigheter i hele landet.
Vi håper å kunne med denne søknaden å kunne gjenoppta vårt medlemskap i ØBUR.

Med vennlig hilsen Siri D. Fjeldberg
Kontaktperson i Østlandets Baptistungdom

Østfold Barne- og ungdomsråd

Forslag til
vedtektsendring

Styret ønsker å gjøre en endring i punkt 2 a) og b) under
”ÅRSMØTET”. Pr i dag har dette punktet følgende ordlyd:

2. SAMMENSETNING
a) Med stemmerett:
- To representanter fra hver medlemsorganisasjon
har møte- tale-, forslags- og stemmerett.
- Dersom en organisasjon har flere fylkes-/kretsledd innenfor
fylket møter leddene til sammen med to representanter.
b) Med tale- og forslagsrett:
- Styret i Østfold barne- og ungdomsråd
- Årsmøtet kan gi observatører talerett
c) Forblir uendret
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Forslag til
vedtektsendring

Bakgrunn:
Styret ser det som naturlig at det også har stemmerett på årsmøtet. Det er litt ulike
regler i de forskjellige BURene rundt i landet, men ikke uvanlig at styrene har stemmerett.
Det er også vanlig at styret har stemmerett på årsmøtene i våre medlemsorganisasjoner.
Forslag:
Styret foreslår derfor at punkt 2 a) og b) endres til følgende ordlyd:
2. SAMMENSETNING
a) Med stemmerett:
- To representanter fra hver medlemsorganisasjon har møte- tale-, forslags- og stemmerett.
- Dersom en organisasjon har flere fylkes-/kretsledd innenfor fylket
møter leddene til sammen med to representanter.
- Styret i ØBUR, ved fravær stiller valgte vararepresentanter for disse.
b) Med tale- og forslagsrett:
- Årsmøtet kan gi observatører talerett.
c) Forblir undret.
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Forslag til
Arbeidsplan 2017
Sak 8.

• Styret arbeider med hva skal ØBUR være videre, utarbeide
alternative arbeidsformer og målsettinger for ØBUR,
med arbeidstittelen «Veien videre».
• ØBURs styreforslag «Veien videre» tas opp på en samling
for alle medlemsorganisasjonene høsten 2017.
Dette skal igjen lede til vedtak på årsmøtet i 2018.
• Kartlegging av medlemsorganisasjonenes ønsker og behov.
• Utarbeide og få trykket en katalog som presenterer
ØBUR og hver enkelt medlemsorganisasjon.
• Gjennomgang av kriteriene for søknader og tildelinger.
Østfold Barne- og ungdomsråd

Forslag til
budsjett 2017

Forslag budsjett 2017

Sak 9.

3440 Fylkestilskudd

kr 50 000,00

3450 Medlemskontingent

kr 15 500,00

6701 Revisjonshonorar

kr 10 000,00

6800 Kontorrekvisita

kr

500,00

6868 Hjemmeside

kr

6 000,00

6940 Porto

kr

200,00

7130 Reisekostnad oppg pl

kr

1 000,00

7140 Reisekostn ikke oppg pl

kr

1 000,00

7700 Styremøter

kr

2 500,00

7770 Bank og kortgebyr

kr

50,00

SUM

kr 21 250,00

Periodens resultat

kr 44 250,00

kr 65 500,00

Merknad:
I denne oversikten er
uaktive poster tatt bort.

Østfold Barne- og ungdomsråd

Det skal velges:

Valg for 2017

1 styreleder, fra hvilken som helst av grupperingene innen ØBUR
(By og Bygd, speidere, livssyn, ungdomspolitiske og andre)
1 styremedlem og 1 varamedlem fra «andre»
1 styremedlem og 1 varamedlem fra speidere
3 medlemmer til valgkomité: 1 fra Livssyn,
1 fra Ungdomspolitiske
og 1 fra By og Bygd
Leder og styremedlemmer velges for 2 år.
Vararepresentanter og valgkomitémedlemmer velges for ett år.

Sak 10.

For valgkomitéen
Lars Ihlebekk (sign)
fra andre barne- og ungdomsorganisasjoner

Kari E. Hansen (sign)
fra speiderorganisasjonene

Østfold Barne- og ungdomsråd

