
MENY TIL FYLKESSTYRENE 2021 (For fylkesårsmøter jan/feb 2022) 

Fylkesstyrene velger sitt program selv, i tillegg til de lovpålagte sakene.  

Under er det lagt opp noen bolker dere kan velge å bestille fra Ungdom og Fritid. Se eksempel i 

bunnen. Alle innspill fra UoF sentralt har med forbehold om kapasitet 

LOVPÅLAGT PROGRAM 

Dere må selv anslå hvor lenge denne bolken vil vare, men jeg antar det er vanskelig å gjennomføre på 

under 1 time. Ved komplisert valg og mange innkomne saker vil det ta lengre tid.  

Fylkesmøtet skal behandle: 

Fylkesstyrets beretning 

Regnskap fra foregående år 

Budsjett 

Valg av fylkesstyre 

Saker fylkesstyret fremmer 

Innkomne saker 

FAGMENY – disse kan bestilles fra sekretariat 

 

Politisk påvirkningsarbeid workshop: hvordan løfte fritidsklubbsektoren som helhet i sitt fylke:  

• Sekretariatet lager en ferdig mal for en workshop med en god «oppskrift» som gjør at de kan 
holde den selv lokalt/eventuelt en digital versjon hvor ansatte deltar også jobber deltakerne i 
grupper fysisk.  

 
Handlingsplan 

• Sekretariatet lager en ferdig mal for en workshop med en god «oppskrift» på hvordan 
fylkesårsmøtet utarbeider handlingsplan sammen med møtedeltakerne, for det neste året. 

 
Søknadsskriveworkshop  

• Fylkesleddene kartlegger hva som finner av lokale og regionale tilskuddsordninger  

• Sekretariatet kartlegger nasjonale tilskuddsordninger  

• Inspirerer til hvorfor bruke tid på søknadsskriving og praktiske tips og triks til god 
søknadsskriving.  

 
KURS – UNGDOMSLEDELSE – medvirkning og demokrati – 60 min  

• en smakebit av kurset Ungdomsledelse skreddersydd kursopplegg for fylkesleddet, med 
fokus på ungdomsmedvirkning. 

 

KULTUR – Ungdommens stemme filmer (15 filmer a 1 minutt) – filmene kan brukes fritt 

https://www.ungdomogfritid.no/aktuelt/ungdommens-stemme/ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTuWVf6U8mOXcC6Nzoj3hsWrcQ2vH3Z4u 

KULTUR 

• Bestille innslag fra klubbene 

• Bestille innslag fra UKM lokalt 

ANDRE TIPS 

• Inviter gjerne noen eksterne til å holde innlegg, underholdningsbidrag etc.  

https://www.ungdomogfritid.no/aktuelt/ungdommens-stemme/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTuWVf6U8mOXcC6Nzoj3hsWrcQ2vH3Z4u


• Hva vil ungdommen i styret ha for å gjøre møtet spennende?  

• Hva vil de ansatte i klubbene ha for å gjøre møtet spennende? 

• Hva med å invitere en lokal kjendis/politiker etc. for heve arrangementet og tiltrekke 

oppmerksomhet? 

• Invitere noen av følgende til å holde innlegg/velkomsttale? 

o Styreleder/generalsekretær fra UoF 

o Fylkesordfører  

o Kultursjefer 

o Ungdomsrådet i fylket / fylkeskommunen 

 

STØTTE FRA UOF sentralt 

Vi ønsker at dere dekker de rollene dere kan dekke selv. Men vi ønsker også å bistå dere ved behov. 

Diskuter deres ønsker og behov og lag en samlet ønskeliste til fylkeskoordinator. Gi beskjed om dere 

trenger hjelp til f.eks.: Votering, ordstyrer, møteleder, teknisk avvikling med zoom, innlegg om tema.  

 

 

EKSEMPELPROGRAM I VEST-TRØNDELAG (Digitalt møte) 

09:30 – 10:00  Registrering / pålogging i Zoom 

10:00   Møtestart 

10:00 – 10:15  Velkommen fra Trond Giske  

10:15 – 11:45 Debatt – Hvorfor er ikke klubb lovpålagt? Debatt mellom ungdomspartiene i 

Trøndelag 

11:45 – 12:00 PAUSE 

12:00 – 12:15  Innslag fra KLUBB – Vinner av UoF årets prosjekt viser film og presenterer 

12:15 – 13:15 ERFARINGSDELING Hvordan skaper vi engasjement og rekrutterer til våre tilbud 

igjen etter covid? 

13:15 – 13:45 PAUSE 

13:45 – CA. 15:00 FORMELL DEL – SAKSLISTE 

Fylkesstyrets beretning 

Regnskap fra foregående år 

Budsjett 

Valg av fylkesstyre 

Valg av valgkomité 

Saker fylkesstyret fremmer 

- SAK 1 – HANDLINGSPLAN 

Fylkesstyret ønsker å ha et mandat å jobbe ut fra. Det presenteres noen problemstillinger 

fra fylket. Diskusjon og avstemming.  

 

Innkomne saker: 

- SAK 2 – KOMMUNEØKONOMI  

Skrantende kommuneøkonomi truer mange klubber i fylket. Diskusjon.  

- SAK 3 – TRANSPORT  

Avstanden til klubber i fylket er en utfordring for deltakelse. Diskusjon. 


