
 

Referat 2. styremøte i UngOrg 
30. april 2018 

Sted: UngInfo-senteret 
Til stede: Johanne, Teodor, Philip, Øyvind, Agnes, Tahla, Arne 
Forfall: Oscar, Victoria, Ingeborg 
Referent: Arne  
 
Sak 1.2  Godkjenning av saksliste og innkalling 
Vedtak: Saksliste og innkalling godkjennes. P-sak 1.2 ansettelse av 
informasjonskonsulent legges til sakslisten. 
 
Sak 2.2  Godkjenning av referat fra forrige møte 
Vedtak: Referat fra det 1. styremøtet i UngOrg godkjennes. 
 
Sak 3.2  Orienteringer fra sekretariatet og styreleder 
Styreleder orienterte om status fra lønnsforhandlinger. 
Orientering fra sekretariatet: 

● UngOrg-avdeling 
○ Fortsatt møtevirksomhet med medlemsorganisasjoner 
○ Skal på høring på Stortinget 3. mai ang. representantforslag om 

nasjonale retningslinjer for utleie av skoler til organisasjoner 
○ Vært på workshop om pilotprosjektet som gjelder utleie av skoler 

● UngMed-avdeling 
○ Jobber med Ungdomshøringen som skal være 8. mai. Lite påmeldte så 

langt. Påmeldingsfrist 2. mai. Skal prioritere litt arbeidsressurser for ekstra 
ringing.  

○ Skal på møte med ungdomsråd i Bergen om mulig samarbeid, 
erfaringsutveksling 

● UngInfo-avdeling 
○ “Bolig” som temamåned i mai 
○ Sendt ut pressemelding om samarbeid med Oslokultur (“UngInfo 

anbefaler”) 
○ Skal på Unginfo/Eurodeks-seminar 2.-3. mai  

 
Øyvind Nedre orienterte fra informasjonsmøte om Viken og hvilke konsekvens det 
har for organisasjonene.  



 

 

Vedtak: Styret tar orienteringene til orientering. 
 
Sak 4.2  Styringsdokumentet for 2018-2019 
Vedtak: Styret tar saken til orientering. Daglig leder sender arbeidsdokumentet til 
sekretariatet ut til styret til orientering.  
 
Sak 5.2  Kursdeltagelse på Kurs i UngOrg  
Vedtak: Styret tar saken til etterretning 
 
Sak 6.2  Økonomi og økonomistyring 
Vedtak: Styret tar saken til orientering 
 
Sak 7.2  BUR Storsamling Tromsø 19.-21. oktober 
Vedtak: Talha Butt og Ingeborg Eikeland Uthaug deltar på BUR Storsamling i Tromsø 
19.-21. oktober 2018. Philip Rynning Coker og/eller Arne Undheim fra sekretariatet 
deltar også.  
 
Sak 8.2 Utvide UngOrg sine lokaler 
Vedtak: Styret ber daglig leder fortsetter forhandlinger med eiendomsforvalter, og 
gir signal om at UngOrg kan være interessert i å ta over fra 1.7.2018.  
 
P-sak 1.2 Ansettelse av informasjonskonsulent 
Vedtak: Se p-sak protokoll 
 
Eventuelt: 
Øyvind ønsket oppdatering på arbeidet med GDPR. Sekretariatet jobber med å få 
det inn som en del av sine rutiner. Skal se på muligheten til kursvirksomhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


