
 
 
UngOrg  
Styremøte i UngOrg 5. April 2017 
 
Tid:  5. april 2017 kl. 14:40 - 15:35 
Sted:  Frivillighet Norge, Øvre Slottsgate 2B 
Til stede:  Agnes, Ane, Teodor, Øyvind, Stian, Markus, Maria, Johanna. 
Til stede fra administrasjonen: daglig leder Trine 
 

 
Saksliste 
1. Godkjenne referat fra forrige møte 
 

Utsettes til neste møte. 
 
2. Orienteringer (Daglig leder + styreleder orienterer) 
 
Daglig leder Trine orienterte om sin første måned som ansatt, driftsstøttesøknad for 2018, og kommende 
besøk fra Hordaland barne- og ungdomsråd (HBUR). 
 
3. Møteplan 2016-2017 
Se vedlegg 
 

Vedtas, med merknad om at møtedatoen 10. mai skal forsøkes flyttes. Dette tas videre på 
e-post. 

 
4. Budsjettposten styrehonorar 
I budsjettet er det budsjettert med et styrehonorar. Styret diskuterer hvordan denne posten disponeres. 
 
Styreleder Agnes erklærte seg inhabil og forlot møterommet under debatten. 
 
Forslag: videreføre honorar til styreleder pålydende 50 000 kr . 
Forslag fra Øyvind: hver av nestlederne honoreres enten kr 3000 eller kr 5000 årlig. Resten tilfaller 
styreleder. (trekkes) 
Forslag fra Øyvind: hver av nestlederne honoreres kr 3000 kr årlig. Resten tilfaller styreleder. 
 

Vedtak: Hver av nestlederne honoreres kr 3000 årlig. Resten tilfaller styreleder.  
(5 stemmer mot 2 avholdende) 

 
5. Avgi høringssvar om etableringsstøtte til Kulturetaten 
Kulturetaten sender oss alle organisasjoner som har søkt om støtte til å etablere seg. Vi ser over 
søknadene og gir beskjed dersom vi har noen bemerkninger.  
 
Vedtak: UngOrg slutter seg til høringssvaret og har ingen merknader. 
 
6. Eventuelt 
A: Flytteprosess 
Trine orienterer om status med flytteprosessen og tar opp til debatt videre framdrift og hvor styret ønsker 
at fremtidige beslutninger om dette skal tas. 
 
Styret gir arbeidsgruppa mandat til å supplere seg selv. Arbeidsgruppa lager en innstilling som 
framlegges styret.  



 
B: Forsikringsordninger for organisasjonene 
Øyvind innleder, og tar opp til diskusjon om det kan være aktuelt å ha et felles forsikringstilbud for 
organisasjonene. 
 
Saken forberedes av sekretariatet og tas opp til et styremøte før sommeren. 
 
Møtet hevet kl 15:35. 


