Velkommen til Stormøte 2018!
Det er nå klart for Stormøte i Ungdom og Fritid. Dette blir en helg fullspekket av temaer
som du skal få engasjere deg i. I år skal vi blant annet jobbe med barn og unges rett til
kultur og fritid, ungdoms medvirkning og unge arrangører.
Møtet starter fredag 06. april klokken 17.00 (innsjekk fra 16.00), og avsluttes søndag 08. april
klokken 13.30 på Thon Hotel Vettre i Asker. Det er viktig at alle deltar på hele møtet, så dere må
sørge for at billettene deres ikke kolliderer med disse tidene.
Vedlagt finner dere program, info om hvordan dere kommer dere til Vettre, økonomiske
retningslinjer, og holdninger til rusgifter og røyking under møtene våre. Vi ber om at dere titter på
dem før dere kommer så det ikke oppstår noen misforståelser under møtet.
Ungdom og Fritid dekker reiseutgifter til en voksen og en ungdom fra hver krets, og det er viktig
at dere bestiller så snart som mulig. Overnatting skjer i enkeltrom. Vi forutsetter at alle deltar
på hele møtet også på det sosiale programmet om kveldene. Husk at du som voksen har ansvaret
for ungdommene du har med deg under hele Stormøtet.
Dagsorden og sakspapirer vil bli lagt ut på våre nettsider den 23. mars. Her kan dere også lese
mer om årets Stormøte.
Vedlagt ligger et samtykkeskjema og noen tips til hvordan dere kan hjelpe ungdommene som
deltar med å forberede seg til en av workshopene vi skal ha på lørdagen. Viktig at alle ungdom
under 15 år har med samtykkeskjemaet signert av foresatte om de ønsker å bli fotografert og
filmet.
Husk at det er basseng på hotellet – vil du bade, ta med badetøy!
Kontaktpersoner
Hvis dere har noen spørsmål eller på annen måte trenger hjelp fra oss kan du ta kontakt med
kontoret på telefon 22 05 77 00 eller mail: post@ungdomogfritid.no
Under stormøtet kan dere ta kontakt direkte på telefon:
Anita Olsen: 483 15 280/ post@ungdomogfritid.no
Christina Søgård: 483 15 286/ gensek@ungdomogfritid.no
Det kan også være lurt å gi disse telefonnumrene til foreldre eller andre foresatte før dere reiser.
Med vennlig hilsen,
Christina Søgård
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Hvem deltar på Stormøtet?
•

•

•
•
•
•
•

Minst to personer fra hver krets (én må være ungdom). To delegater fra hver krets har
stemme-, tale- og forslagsrett. Om det er flere kretsrepresentanter deltar resten som
observatører på lik linje med ungdom og ansatte fra våre medlemsklubber.
Ungdom og ansatte fra våre medlemsklubber. De deltar som observatører, og deres
rettigheter under den formelle delen av møtet vedtas av det enkelte Stormøte i henhold
til forretningsorden.
Sentralstyret. De har stemme-, tale- og forslagsrett, med ett unntak: sentralstyret har
ikke stemmerett på egen beretning og regnskap.
Valgkomiteen. De har tale og forslagsrett.
Kontrollkomiteen. De har tale og forslagsrett.
Sekretariatet. Ansatte i Ungdom og Fritid har møteplikt og talerett.
I tillegg kan det inviteres gjester.

Om å komme seg til Vettre
Sted: Thon Hotel Vettre i Asker.
Adresse: Konglungveien 201, 1392 Vettre
Det er flere måter å komme seg til Thon Hotel Vettre på, og vi oppfordrer alle til å undersøke
tider selv på forhånd på ruter.no. Sjekk dette i god tid.
Busstoppet ved hotellet heter Vettre, og er to minutters gange fra hotellet.
Adkomst fra Oslo med buss: Hvis dere reiser fra Oslo sentrum, er det lettest å ta buss.
Lokalbuss fra Oslo, nr. 250 (Slemmestad) går fra Oslo Bussterminal til Vettre (ca. 45 min.)
Med bil: Thon Hotell Vettre ligger 22 km vest for Oslo sentrum
Kjør E18 mot Drammen, ta avkjøringen mot Slemmestad (rett etter IKEA). Følg veien til du
passerer Leangbukten, hotellet ligger nå rett ned til venstre (se kart). Ladestasjon med plass til 8
elbiler. 2 tesla og 2 ladekontakter type 2. Brikke, kort og ladekabler kan lånes på hotellet. Lading
er gratis ellers betaler alle bilder parkeringsavgift
For de som kommer med fly eller tog: Dere som kommer med tog fra flyplassen kan ta
flytoget til Asker stasjon. Herfra tar dere buss videre til hotellet.
•
•

Rutebuss 285 til Heggedal via Blakstad, går direkte, hver time, tre minutter på hel.
Flytoget går hvert 20 minutt til Asker.

Til Asker stasjon
Det blir satt opp felles transport fra hotellet til Asker stasjon søndag, vi vil samle inn info om
avreisetider under stormøtet.

Program
Fredag 6. april
16.00
17.00
17.30
17.45
18.15
18.25
18.30
18.45
19.00
20.00

Innsjekk
Møtestart
Sak 18/002-1 Konstituering
Mini-innføring Stormøte
Pause
Sak 18/002-2 Godkjenning av saksliste og dagsorden
Regnskap, budsjett og handlingsplan
Avslutning for kvelden med praktiske beskjeder
Middag
Sosialt program

Lørdag 7. april
07.30 – 09.00 Frokost
09.00 – 12.00 Workshops: Unge arrangører (ungdom)
Fritidserklæringen (voksne)
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 16.30 Fritidserklæringen (ungdom)
Kretsmodell (voksen)
19.00
Middag
20.00
Sosialt

Søndag 8. april
07.30 – 09.00
09.00
09.00
09.30
09.35
09.45
09.50
10.00
10.05
10.35
11.05
11.35
11.45
11.55
12.15
12.30
13.30

Frokost
Møtestart
Sak 18/002-3 Beretninger fra sentralstyre og kontrollkomite
Sak 18/002-4 Regnskap 2017
Sak 18/002-5 Budsjett for 2018
Sak 18/002-6 Revidering av handlingsplan
Sak 18/002-7 Resolusjoner
Sak 18/002-8 Suppleringsvalg
Pause med utsjekk av rom
Ungdom og Fritids pris
Aktiv Ungdom, Gry Nesse
Fagforbundet, Ellen Ovenstad
Pause
Aktuelle saker 2018
Fotosession
Lunsj
Avreise

BESTILLING AV REISE
Delegater
Ungdom og Fritid dekker reise og opphold for de delegatene som har stemmerett på Landstinget.
Dette gjelder en ungdom og en voksen fra hver krets. Hvis kretsene ønsker å sende observatører i
tillegg til delegatene, må kretsene selv dekke utgifter knyttet til disse.
Delegater kan bestille billetter gjennom reisebyrået Berg-Hansen Arriva, på telefon 55 08 80 08,
eller epost arriva@berg-hansen.no . Vi dekker kun billigste billett, så bestill så fort som mulig.
Andre reiseutgifter dekkes, så får man igjen på reiseregning. Vi dekker ikke taxi. (Les også
økonomiske retningslinjer)
Observatører
Observatører må betale for hotelloppholdet når de sjekker ut. Kretsene må selv bestille og dekke
billetter og andre reiseutgifter til observatører. Det er viktig at dere ikke benytter vår avtale med
Berg-Hansen Arriva til disse bestillingene, for da blir det kluss med faktureringene.
Sentralt tillitsvalgte
Ungdom og Fritid dekker reise og opphold for sentralt tillitsvalgte, valg- og kontrollkomiteen.
Reise gjennom reisebyrået Berg-Hansen Arriva, 55 08 80 08, eller epost arriva@berg-hansen.no.
Vi dekker billigste billett, så bestill så fort som mulig. Andre reiseutgifter dekkes, så får man igjen
på reiseregning (Les også økonomiske retningslinjer).
ØKONOMISKE RETNINGSLINJER
Ungdom og Fritid har hvert år satt av en pott med penger som skal brukes til møter og aktiviteter
i organisasjonen. For at pengene skal strekke til flest mulig møter og aktiviteter er det viktig at
alle tar et ansvar når det gjelder pengeforbruk. Derfor er det viktig at alle følger de økonomiske
retningslinjene som er skissert i dette rundskrivet.
Bestilling av billetter

Ungdom og Fritid dekker billigste reisemåte. Når du får innkallingen plikter du å skaffe billett
straks, slik at du kan få billig reise. For de som reiser med fly dekkes kun billigste billett. Husk
avbestillingsforsikring slik at vi får pengene tilbake dersom du blir syk og må avbestille. I slike
tilfeller må sykemelding fra lege sendes sekretariatet eller leveres til billettbestillingsstedet.
Hvis en ikke får rabattbillett, må sekretariatet kontaktes.

Reiseregninger:

Reiseregninger skal sendes inn til sekretariatet innen en måned etter møtet.

Transportutgifter en legger ut selv (flytog, buss) dekkes mot regning. Vi dekker i utgangspunktet
ikke drosje med mindre det ikke er andre kommunikasjonsmuligheter på stedet. I slike tilfeller må
dette klareres med sekretariatet. Kjøring til/fra møter eller til for eksempel flyplass dekkes med
kr. 2,74-/km, pluss kr. 0,66 for passasjer, dersom det ikke er annen kommunikasjon.
Dersom økonomiansvarlig ikke godkjenner innsendte reiseregninger/underbilag, vil hele
regningen bli returnert til avsender uten refusjoner. Feil må da rettes opp, og reiseregningen
behandles på nytt.

Holdninger til Rusmidler
Vedtatt av Landsmøtet mai 1997
All samhandling mellom voksne og ungdom i Ungdom og Fritids regi skjer uten rusmidler.
Ungdom og Fritid er en ungdomsorganisasjon som også betjener voksne. Som voksne i
organisasjonen er vår oppgave å skape rom for ungdoms aktivitet og deltakelse. Ingen får det
bedre med rusmidler, og fordi vi betjener et offentlig felt, har organisasjonen et klart standpunkt
mot rusmidler.
Dette gjør at spesielt de voksne som innehar verv i organisasjonen har som oppgave å fremme et
rusfritt ståsted.
Dette betyr ikke at Ungdom og Fritid står på en totalavholdenhet, men vi ser at eldre alltid er
eksempler for de yngre.
Dette ansvaret må de voksne ta alvorlig, og de må sørge for at denne holdningen blir spredt i
organisasjonen.
RØYKFRITT MILJØ
Vedtatt av Stormøtet 2004
Vår oppgave er å skape rom for aktivitet og deltakelse. Derfor er all samhandling Ungdom og
Fritid i et røykfritt miljø.
Alle har et ansvar for at felles møteplasser skal være røykfri. Spesielt de voksne som innehar
verv i organisasjonen. Voksne oppfordres spesielt til ikke å røyke der det er unge til stede.
Dette betyr ikke at Ungdom og Fritid står for totalt røykeforbud for deltakere på våre
arrangementer, men vi ser at eldre alltid er eksempler for de yngre.

