
 

 
 

SAKSPAPIR – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID ROGALAND 2023 
Møtedato 13. februar 2023 
Saksnummer og navn 23-001-1 Fylkesstyrets 

beretning 
 
 
 

 
A. Valg av ordstyrer og referent. 

Forslag til vedtak 

Ordstyrer: Trine Røyrhus Ottosen 

Referent:  

 

Bakgrunn 
Ordstyrer leder den formelle delen av dette møtet. Referent fører protokoll fra møtet, og sørger for at alle 
forslag og det vi bestemmer blir riktig referert til. 
 
B. Godkjenning av innkalling  
 
Forslag til vedtak 
Innkallingen godkjennes 
 
Bakgrunn 
I følge UoFs lover skal fylkesårsmøtet kalles inn med 1 måneds varsel. Innkallingen ble sendt 12.01.2023. 
 
 
C. Godkjenning av deltakerliste  
 
Forslag til vedtak 
   
 
Bakgrunn 
1 voksen og 1 ungdom fra hver klubb / ungdomshus / tjenestested har stemmerett. Den voksne kan 
overføre stemmeretten til en ungdom. Øvrige deltakere på møtet har tale- og forslagsrett. I protokoll vil 
det noteres ned hvilke klubber som er representert, samt antall ungdom og voksne. 
 

D. Valg av protokollunderskrivere  
 
Forslag til vedtak 
Forslag til protokollunderskrivere utpekes av møtet.  
 
Bakgrunn 
Vi må velge to protokollunderskrivere som skal lese og godkjenne protokollen i etterkant av møtet, slik at 
dokumentet blir godkjent. 
 
E. Saksliste 
 
Forslag til vedtak 
Sakslisten godkjennes 



 
23-001-1              Fylkesstyrets beretning - hva styret har jobbet med i året som gikk? 
23-001-2               Regnskap - hva har Ungdom og Fritid Rogaland brukt penger på i 2022? 
23-001-3               Budsjett - hva skal Ungdom og Fritid Rogaland bruke penger på i 2023 
23-001-4                       Suppleringsvalg 
23-001-5  Valg av delegater til Landsmøte                        
23-001-6              Saker fylkesstyret fremmer: Handlingsplan for 2022 og 2023 
23-001-7  Innkomne saker 
 
 
F. Tellekorps 
  
Forslag til vedtak 
Tellekorps: velge noen som ikke har stemmerett 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
SAKSPAPIR – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID ROGALAND 2023 

Møtedato 13. februar 2023 
Saksnummer og navn 23-001-2 Fylkesstyret 

beretning  

 

Fylkesstyrets beretning  
 

Om Ungdom og Fritid Rogaland 
 
Ungdom og Fritid Rogaland (UoF Rogaland) Rogaland skal fremme interessene til brukere, ansatte og frivillige i 
kommunale og kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser for ungdom i 
Rogaland.  

Ungdom og Fritid Rogaland er et fylkesledd tilknyttet Ungdom og Fritid – Landsforeningen for fritidsklubber og 
ungdomshus. UoF Rogaland består av alle medlemstiltak innenfor fylkets geografiske område. Målsettingen med 
dette arbeidet, er å styrke demokratiet og de unges mulighet for regional medvirkning i prosesser og temaer som 
angår dem. Fylkesleddene vil gi klubbene styrken av å stå sammen – noe som er verdifullt enten man skal søke 
fylkesmidler, uttale seg politisk i regionale saker, dele erfaringer med klubber i nærmiljøet eller arrangere kurs for å 
heve kompetanse. 

Aktiviteter  

 

UoF Rogaland har vert med på 

• Fylkesårsmøte 12-13. februar fysisk med overnatting 

• Digital tillitsvalgtsamling i mars 

• Landsstyremøte 1-3 .april i Lillestrøm der vi var med og bestemte retningen for hele Ungdom og Fritid 

• Landsstyremøte 29.oktober  

• Landskonferansen i Hamar (for ansatte i klubb) 

• Vi har gjennomført 4 styremøter for 2022 
 

Roller Navn 

Styreleder voksen Live Marie Osa. FeelGood, Sola 

Styremedlem voksen Glenn Roger Mardal. Down Under, Karmøy 

Styremedlem voksen Fartun Abdulaahi Aadan. Sølvberget bibliotek og kulturhus 

Styremedlem voksen Aron Eggertsson. Åpen Zone, Haugesund 

Styremedlem ungdom Karine Berge. Lensmannsløa, Hå 

Styremedlem ungdom Daniel Hatleskog. Down Under, Karmøy 

Styremedlem ungdom Isak Øgrey Albertsen. Pingvinen, Eigersund 



 

Styremedlem ungdom Verona Tengesdal. Pingvinen, Eigersund 

Varamedlemmer Navn 

Vara ungdom Isabell Buch. FeelGood, Sola 

Vara Voksen Mette Bjørnstad Falnæs. Sølvberget bibliotek og kulturhus 

 

Klubber i fylket  

Per 27.01.2023 hadde Ungdom og Fritid 54 medlemsklubber registrert i Rogaland 

 

Anna Eegs treffsted Kreativ kafe 

Åpen Zone Kreativt Kaos 

Avanti Fritidsklubb Kvernevik Fritidsklubb 

Bakgården aktivitetssenter Kvernevik Juniorklubb 

Basement Fritidsklubb L54 – Ungdomsarena i Sandnes 

Bekkefaret juniorklubb Lensmannsløa Ungdomsklubb 

Bogafjell Kultur og Fritid Loen Ungdomsklubb 

Brack Ungdomsklubb Lura Bydelshus 

Camp Sauda Lyefjell Fritidsklubb 

ChillOut Madla Fritidsklubb 

ChillOut Junior Mandagsklubben 

Connection Møllekjellaren  

designLAB Ogna Ungdomsklubb 

Down Under Ungdomsklubb Open Hands Junior- og Ungdomsklubb 

Enter Ungdomsklubb Petra Fritidsklubb 

FeelGood Ungdomshus avd. Dysjaland Planeten Fritidsklubb 

FeelGood Ungdomshus avd. Sola Play Fritidsklubb 

FeelGood Ungdomshus avd. Tananger Riska Ungdomsklubb Step In 

Finnøy Fritidsklubb Space ungdomsklubb ved Skåredalen 

kultursenter 

Forsand Fritidsklubb Storhaug Junior- og Ungdomsklubb 

Fritidsklubben på Torsvastad Tasta Fritidsklubb  

Fritidsklubben Pingvinen Teater Egenart 

Ganddal fritidssenter U59 

Gausel bydelshus – Step in Ungdomshuset Veveriet 

Hjelmeland Samfunnshus SA Ungdomskultursenter AXIS 

Hundvåg Fritidsklubb Ungdomstilbud Sølvberget 

Juniorklubb Gausel/Hinna  

 

 

 

 



 

Samarbeid med regionale aktører / organisasjoner 
 
Det har ikke vært noen eksterne samarbeid i 2022 

 

Økonomi  

UoF Rogaland er ikke per 31.12.2022 registrert i Brønnøysundregistrene. UoF Rogalands utgifter dekkes av UoF 

sentralt, med egen regnskapskonto for fylkeslaget. 

Budsjettet for 2022 er ikke oppnådd, da det har vært vanskelig å gjennomføre aktiviteter.  

Styret har søkt om, og fått innvilget kr 20 000 fra UoF sentralt. Ubrukte midler har blitt overført for bruk i 2023. 

Det bekreftes herved at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. 

Arbeidsmiljø 
 
Det er ingen ansatte i UoF Rogaland.  

Fylkesstyret opplever samarbeidsmiljøet i fylkesstyret som godt. Virksomhetens bransje medfører verken 
forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. 
 

Likestilling 
 
UoF Rogaland har 8 styremedlemmer, og ved utgangen av 2022 var kjønnsfordelingen på fire kvinner og fire menn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
SAKSPAPIR – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID ROGALAND 2023 

Møtedato 13. februar 2023 
Saksnummer og navn 23-001-3 Regnskap  

 
 
 

Bakgrunn 
UoF Rogaland er ikke per 31.12.2022 registrert i Brønnøysundregistrene. UoF Rogalands utgifter dekkes av UoF 

sentralt, med egen regnskapskonto for fylkeslaget. I 2022 søkte fylkeslaget og fikk innvilget fylkesmidler fra UoF 

sentralt.  

Regnskapet for 2022 viser et overskudd på 32 973 kr. 

Overskuddet overføres i sin helhet til 2023.  

Resultatregnskap 

Ungdom & Fritid- Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus  

2022 sammenlignet med 2021 Avdeling: UoF Rogaland 

 

 2022 2021 Diff % Hittil i år Hittil forrige år Diff 

% 

 

Salgsinntekt                                        37 221                    2779             1239%                37 221                      2779        1239% 

 3402 Drifttilskudd fylkesledd       37 221     20 000                86%                37 221                   20 000            86% 

 3499 PROSJEKT INNT. OVF. NEST                                      -17 221               100%                                           -17 221         100% 

Sum driftsinntekter          37 221                   2 779              1239%               37 221                    2 779         1239% 

Lønnskostnad            2 779              -100%                                                2 779         -100% 

 5990 SOSIALE KOSTNADER          2 779             -100%                                                 2 779         -100% 

Annen driftkonstand           4 248                                                                       4 248 

 6861 MØTE UTGIFTER. INTERN          4 248                              4 248 

Sum driftskostander            4 248        2779  53%                  4 248                2 779                 53% 

Driftsresultat                         32 973                          0                                         32 973                       0  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SAKSPAPIR – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID ROGALAND 2023 
Møtedato 13.februar 2023 
Saksnummer og navn 23-001-4 Budsjett  

 
 
 

Budsjett 
 
Fylkesstyrets forslag  

• Budsjettforslaget for 2023 godkjennes 
 

Bakgrunn 
Styret synes det er vanskelig å gi et riktig budsjett for 2023. Tallene under er satt med tanke på å dekke utgiftene 
styret har satt opp i et ønsket årshjul. 
 

Budsjett 2023 - Ungdom og Fritid Rogaland  

INNTEKTER   # 

Restbeløp UoF fylkesmidler 
2022, som vil bli overført                32 973  

UoF fylkesmidler søkes etter 
gjennomført fylkesårsmøte                25 000  [2] 

Sum inntekter                    57 943    

   
KOSTNADER    # 

Fylkesårsmøte 13.feb 15 000 [3] 

Styremøter 5 stk 10 000  

Aktiviteter, kurs  20 000  

Teambuilding  10 000  

Sum utgifter 55 000     

   

Resultat                                                                   2 943      

 
 

[1] Midlene må søkes om via UoFs nettside.       
[2] Midlene må søkes om. Kriteriene må kartlegges. Beløpet er et anslag.     
[3] Midlene dekker primært mat og utgifter knyttet arrangementet.  
      Restmidler kan fordeles til reisestøtte til klubbene. 

 
 
 
 
  



 
 

 

 
 

SAKSPAPIR – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID ROGALAND 2023 
Møtedato 13.februar 2023 
Saksnummer og navn 23-001-5 Suppleringsvalg 

  
 
 
 

Suppleringsvalg  

Bakgrunn 

Det blir nå foretatt et suppleringsvalg til fylkesstyre. 

 I følge lovene til Ungdom og Fritid Rogaland skal et styre bestå av minst: 

 

• Leder  

• Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 styremedlemmer (ungdom) 

• Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 styremedlemmer (voksen) 

 

Vi oppfordrer kandidater i hele fylket til å nominere seg.  

 

Fylkesstyret har mistet tre medlemmer siden valg i 2022 (uten at det er noe dramatikk i det, men medlemmene har 

fått andre ting å gjøre. En kan nominere seg selv, og andre. Nominasjoner videreformidles til valgkomiteen, og det 

stemmes under fylkesårsmøtet. 

 

 Dersom ingen melder seg i forkant av fylkesårsmøtet gjøres følgende:  

 

1. Håndsopprekning på fylkesårsmøtet. 

2.  Valgkomiteen er til stede. 

3.  Valgkomiteen kommer med sin innstilling på de nye foreslåtte kandidater i etterkant av møtet 

4.  Styret stemmer over dette.  

 

Punkt 3 og 4 gjennomføres rett etter fylkesårsmøtet er hevet, eller ved første anledning i etterkant.  

 

De som velges, velges frem til Fylkesårsmøte 2024. 

 

Forslag til vedtak 

Fylkesstyret ber om at frivillige melder seg. Dette stemmes over etter fylkesårsmøte 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

SAKSPAPIR – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID ROGALAND 2023 
Møtedato 13.februar 2023 
Saksnummer og navn 23-001-6 Delegater til 

Landsmøte 
 
 
 
 
 

Valg av delegater til Landsmøte 

Bakgrunn  

Fra våre lover 

• § 8.2 Fylkesårsmøtet foretar valg av delegater til Landsmøtet ut fra fylkesstyrets innstilling, der 

hvert fylkesledd kan stille med fire delegater. Minst to av delegatene skal være ungdom, hvorav 

minst en av ungdommene skal sitte i fylkesstyret, og minst en av delegatene må være en 

voksen fra fylkesstyret. Unntak gjelder for fylker der minimumskravet til styresammensetning 

ikke oppnås. 

Hva er Landsmøte? 

5.-7. mai på Mastemyr i Oslo 

Landsmøte er organisasjonens viktigste møte, der vi blant annet bestemmer hva organisasjonen skal stå for, og 

hvilke saker det er viktig at vi mener noe om. 

I tillegg vedtas lover og andre retningslinjer, som eksempelvis hvem som skal få lov til å være medlem, med mer 

 

Forslag til vedtak 

• Styret foreslår 4 delegater og fylkesårsmøte stemmer over forslaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SAKSPAPIR – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID ROGALAND 2023 
Møtedato 13.februar 2023 
Saksnummer og navn 23-001-6 Saker 

fylkesstyret fremmer 
 
 
 

Saker fylkesstyret fremmer 

Forslag til vedtak 

Saken tas til orientering. 

Bakgrunn 
Fylkesstyret ønsker å ha et mandat å jobbe ut fra. Vi laget en handlingsplan på fylkesårsmøte 2022 som vi valgte 

skulle strekke seg over to år. 

Styret vil også legge fram en årshjul om aktiviteter fra 2023. 
 

Handlingsplan 2022-2024  
Fylkesstyret i Ungdom og Fritid Rogaland har etter innspill fra fylkesårsmøtet utarbeidet forslag til handlingsplan for 

perioden 2022-2024. Handlingsplanen er delt inn i tre hovedområder: Tilgjengelighet, inkludering og synlighet.  

Tilgjengelighet  

• Fylkesstyret skal i perioden ha fokus på at klubbtilbudene er tilgjengelig der ungdom bor og at de er 
tilgjengelige på tidspunkt ungdom ønsker å bruke disse.  

• Avstand er en barriere og manglende kollektivtransport gjør det vanskelig for ungdom å komme til enkelte 
av medlemsklubbene som hører til fylkesleddet Ungdom og Fritid Rogaland. Fylkesstyret vil i perioden 
fremme ungdommers ønske om bestillingstransport.  

• jobbe for at det rettes enda mer fokus på avstand og mangelfull kollektivtransport som barriere for 
deltakelse.  

• Godt internett er en forutsetning for å drive med datakultur og gaming på fritidsklubbene. Ungdom og Fritid 
Rogaland vil i perioden fremme viktigheten av dette for å kunne gjøre datakultur tilgjengelig på alle 
fritidsklubbene tilknyttet fylkesleddet. 

• Ungdom og Fritid Rogaland skal jobbe for at fritidsklubber lovfestes slik at alle ungdom har en fritidsklubb i 
sin kommune og i sitt nærområde. 

 

Inkludering  

• Ungdom og Fritid Rogaland skal i perioden ha fokus på at fritidsklubbene er viktige for inkludering og for å 
bygge fellesskap mellom ungdommene som bruker fritidsklubb.  

• Fritidsklubbene er viktige for å skape trygge lokalsamfunn og fylkesstyret vil i perioden vise dette frem 
gjennom gode eksempler fra klubbene tilknyttet Ungdom og Fritid Rogaland.   

• Fritidsklubbene er i en unik posisjon til å forebygge psykisk og fysisk uhelse. Fylkesstyret vil i perioden ha 
spesielt fokus på ungdommers psykisk og mentale helse, samt gi gode eksempler på hvordan klubbene kan 
jobbe for å fremme hjelpetjenester i sin kommune.  

• Ungdom og Fritid Rogaland vil jobbe opp mot kommunene slik at flere ungdom får tilgang til jobbmuligheter 
i fritids- og ferietilbud.  

 



 
Synlighet  

• Fylkesstyret i Ungdom og Fritid Rogaland skal i perioden arrangere aktiviteter og arrangementer som samler 
klubbene i fylkesleddet. Det skal arrangeres aktiviteter både for ungdom og voksne.  

• Fylkesstyret skal i perioden jobbe med å gjøre klubbene mer synlige og vise frem ulike tilbud blant annet 
gjennom sosiale medier  

• Fylkesstyret i Rogaland skal i perioden planlegge en klubbturné til ulike klubber i fylket.  

• Fylkesstyret skal i perioden etablere samarbeid med noen av de andre fylkesleddene i Ungdom og Fritid  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


