
MENY TIL FYLKESSTYRENE 2022 (For fylkesårsmøter jan/feb 2023) 
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.  

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.  

Dere finner maler og eksempler på disse dokumentene på våre nettsider og kan be om hjelp fra meg 

dersom dere vil ha tettere oppfølging.  

Fylkesmøtet skal behandle: 

Fylkesstyrets beretning 

Regnskap fra foregående år 

Budsjett 

Valg av fylkesstyre 

Saker fylkesstyret fremmer 

Innkomne saker 

FAGMENY – disse bolkene kan bestilles fra sekretariatet *med forbehold om kapasitet 

 

Workshops 

• Ung Skaperarena – Idéworkshop 

• Ung Skaperarena – Søknadsskriveworkshop 

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

o Opp mot lokalvalget i september 
 

KURS  

• UNGDOMSLEDELSE – medvirkning og demokrati – 60 min  
o en smakebit av kurset Ungdomsledelse skreddersydd kursopplegg for fylkesleddet, 

med fokus på ungdomsmedvirkning. 

• Ung Skaperarena – Demokratikurs 

• Datakultur – den digitale ungdomskulturen – 2 timer 

• NY PÅ KLUBB – (kun voksne ansatt på klubb) – en innføring for nye klubbansatte 

• Medvirkningsverksted for kommunen 
o Kommunalt ansatte og ungdom sammen kan forbedre kommunens 

medvirkningsarbeid 

DEBATT 

• Hvorfor er ikke klubb lovpålagt? - debatt mellom ungdomspartier 

 

KULTUR 

• Bestille innslag fra nominerte og vinnere fra UoFs pris 

• Bestille innslag fra klubbene 

• Bestille innslag fra UKM lokalt 

*Ung Skaperarena skal hjelpe 

ungdom med å komme på gode 

aktiviteter og prosjekter til 

ungdom og gi dem kunnskap slik 

at de kan arrangere og 

gjennomføre egne aktiviteter i 

klubbene.  

https://www.ungdomogfritid.no/ungdom-og-fritid/fylkesledd/sann-arrangerer-du-fylkesarsmote/


ANDRE TIPS 

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

• 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 organisasjonskonsulent. 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 INSPIRASJON – Hvordan bruke gaming til å lage kule tilbud på klubben? 

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 – FELLES KURS OG OPPLÆRING I FYLKET  

Medlemsklubb Hitra foreslår at fylkesleddet skal organisere kurs for nye ansatte og felles 

kaffeprat.  

- SAK 3 – UNGDOMSFESTIVAL I TRONDHEIM 

Medlemsklubb Vikhammer foreslår at fylkesleddet blir med som medarrangør av en 

felles musikkfestival for all ungdom i fylket.  


