
 

  

SAKSPAPIR – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID INNLANDET 2023  

 Møtedato  11 februar 2023 

 Saksnummer og navn  23-001-1 Konstituering  

  

A. Valg av ordstyrere og referenter  

  

Forslag til vedtak  

Ordstyrer: Gitte Aarum 

Referent: Ida Sofie Flatekvål 

  

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 protokoll for årsmøtet  

  

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 

11.01.2023. 

 

C. Godkjenning av deltakerliste   

  

Forslag til vedtak  

Deltakerliste og stemmeberettigede godkjennes.  

  

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 

til årsmøtet 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  

  



 

22-001-1               Konstituering   
22-001-2               Fylkesstyrets beretning  
22-001-3               Regnskap  
22-001-4               Budsjett  
22-001-5               Suppleringsvalg  

22-001-6               Valg av delegater til landsmøte 

    Saker fylkesstyret fremmer  
Innkomne saker  

  

F. Tellekorps  

   

Forslag til vedtak  

Tellekorps: NAVN og NAVN.   

    

  

   

SAKSPAPIR – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID INNLANDET 2023  

 Møtedato  11. feb 2023  

Saksnummer og navn  23-001-2 Fylkesstyrets beretning  

  

Fylkesstyrets beretning   
  

Forslag til vedtak  

Fylkesstyrets beretning godkjennes  

  

Bakgrunn  
Fylkesstyrets beretning skal fortelle medlemmene om hva som har skjedd i perioden. Den skal også 

oppfylle noen formkrav, blant annet kjønnsbalanse (andel kvinner og menn i styret) og «forutsetning 

for videre drift». Dette gjøres for at medlemmene i fylkesårsmøtet skal kunne mene noe om arbeidet 

som har blitt gjort og retningen fylkesleddet skal ta videre.  

  

Se vedlegget Fylkesstyrets beretning    



 

  

Fylkesstyrets beretning 2022 

  

Om Ungdom og Fritid Innlandet  
  
Ungdom og Fritid Innlandet (UoF Innlandet) skal fremme interessene til brukere, ansatte og frivillige i 

kommunale og kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser for 

ungdom i Innlandet.   

Ungdom og Fritid Innlandet er et fylkesledd tilknyttet Ungdom og Fritid – Landsforeningen for 

fritidsklubber og ungdomshus. UoF Innlandet 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   
  
Fylkesårsmøte i Innlandet ble avholdt 25. februar 2022. Fylkesårsmøtet valgte 

følgende styre:  
  

Gitte Aarum – Voksen, leder  

Julie Iselin Berg – Ungdom, nestelder  

Alfred Åmot – Ungdom  

Anna Bjørk Røislien – Voksen 

Ida Sofie Flatekvål – Voksen 

Zahraa Al-Azzawi – Ungdom 

 

Digital tillitsvalgtsamling mars 2022 

Samling for alle tillitsvalgte i fylkesstyrene, ungdom og voksne.  

Landsstyremøte april 2022  
Innlandet deltok både med leder og nestleder.   

 

Styremøter  
UoF Innlandet har avholdt fire styremøter gjennom 2022. 

 

Klubber i fylket   

Per 31.12.2022 hadde Ungdom og Fritid 44 medlemsklubber registrert i Innlandet  
Arena Gran  Parken Juniorklubb  

ArenaLunner  Parken Ungdomsklubb  

Briskeby ungdomshus  Prestrud Fritidsklubb  

Brumunddal Fritidsklubb  Rambu Fritidsklubb  



 

Da Crib, Rena ungdomsklubb  Ringebu Ungdomshus  

Etnedal Ungdoms- og Fritidsklubb v/Øyvind Rust  Sluket - Søndre Land Ungdomsklubb  

Flisa Ungdomshus  Stiftelsen Skjåk Friviljugsentral, Ungdom og teknologi  

Folldal Fritidsklubb  Stor-Elvdal Fritidsklubb  

Fritid Biri  Tolga Fritidsklubb  

Fritid Snertingdal  Tolga Juniorklubb  

Fyrverkeriet Ungdomshus  Trysil Ungdomsklubb  

Gausdal Ungdomsklubb  Ungdomens kulturhus, Gapahuken/Øystre Slidre kommune  

Godshuset Ungdomskafé  Ungdommens Hus  

HAFU- Hunndalen Aktivitetsklubb For Ungdom  Ungdommens Hus  

Hiet juniorklubb  Ungdommens Hus  

Ingeberg fritidsklubb  Ungdommens Hus Rendalen  

Juniorklubb  Ungdomskulturhuset Plan B  

Moelv Fritidsklubb  Vågå Ungdomsklubb  

Nes Fritidsklubb  Vestre Slidre kommune  V/Fakturamottaket  

Os Fritidsklubb  Vinger Ungdomsklubb  

Ottestad Ungdomshus  Vinstra Ungdomsklubb  

Øyer Ungdomsklubb  Wik Fritidsklubb  
  

Økonomi   

UoF Innlandet er ikke per 31.12.2022 registrert i Brønnøysundregistrene. UoF Innlandets utgifter 

dekkes av UoF sentralt, med egen regnskapskonto for fylkeslaget.  

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

Fylkeslaget hadde ikke noen inntekter eller utgifter i 2022. Det er derfor ikke fremlagt noe 

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

Likestilling   

UoF Innlandet har 6 styremedlemmer. Ved starten av 2022 var kjønnsfordelingen på en mann og fem 

kvinner som styremedlemmer. Styret har hatt 3 voksne medlemmer og 3 ungdommer.   

Arbeidsmiljø   

Det er ingen ansatte i UoF Innlandet.   

Fylkesstyret opplever samarbeidsmiljøet i fylkesstyret som støttende og godt. Det har vært en 

utfordring knyttet til at vi ikke har fått til fysiske møter, men vi syns vi har fått til et godt grunnlag for 

et godt årsmøte under de begrensede rammene det gir å måtte bli kjent med hverandre over digitale 

plattformer alene. Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være 

til skade for det ytre miljø.  

Innlandet den   

På vegne av styret i UoF Innlandet  



 

Gitte Aarum   Julie Iselin Berg  Alfred Åmot   Anna Bjørk Røislien  

Zahraa Al-Azzawi  Ida Sofie Flatekvål 

  
   

SAKSPAPIR – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID INNLANDET 2023  

 Møtedato  11. feb 2023  

 Saksnummer og navn  23-001-3 Regnskap  

  

  

  

Bakgrunn  

UoF Innlandets utgifter ble dekket av UoF sentralt. Fylkeslaget hadde ikke noen inntekter eller 

utgifter i 2021. Det er derfor ikke fremlagt noe årsregnskap.  

Forslag til vedtak  

Fylkesstyrets presentasjon av regnskapet godkjennes.   



 

  
   

SAKSPAPIR – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID INNLANDET 2023  

 Møtedato  11. feb 2023  

 Saksnummer og navn  23-001-4 Budsjett  

  

Fylkesstyrets forslag   

Budsjettforslaget for 2023 godkjennes.  

  

Bakgrunn  

I 2022 var det ikke aktivitet, noe som gjorde at fylkeslaget ikke oppfylte budsjettet. Dette kommer 

mye av pandemi og utfordringer med oppstart for det nye fylkeslaget.   

  

Budsjettet for 2023 er laget med ambisjoner om å søke midler, med mulighet for nytt styre å ha noe 

handlingsrom. Det er stor usikkerhet knyttet til hvor mye inntekter fylkeslaget vil få. Dette påvirker 

utgiftene. Styret mener allikevel at budsjetteringen er realistisk og mulig å oppnå.  

  

Det nye styret må søke opp midler og velge aktiviteter.  

 

  

 

 

  

   

  



 

SAKSPAPIR – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID INNLANDET 2023  

 Møtedato  11. feb 2023  

 Saksnummer og navn 23-001-5 Suppleringsvalg  

  

 

Forslag til vedtak  
Fylkesstyret ber om at frivillige melder seg. Dette stemmes over etter fylkesårsmøtet. 
 

Bakgrunn 

 
Etter møtet blir det et suppleringsvalg til styret. Vervet varer til årsmøte i 2024. Valget 
gjøres ved at frivillige bes om å melde seg, for så å innstilles av valgkomiteen og stemmes 
over av styret iht lovene.  
 

§ 15.8 Ved behov kan det foretas midlertidig suppleringsvalg av tillitsvalgte i fylket fram til 
neste 

fylkesårsmøte. Valgkomité i fylket lager en innstilling, og valget foretas av fylkesstyret med 
avstemning i henhold til §10. 

 
 
Fylkesleddene ledes av et fylkesstyre valgt av fylkesmøtet, som skal ha en 
sammensetning av minimum: 

• Leder 

• Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 styremedlemmer (ungdom) 

• Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 styremedlemmer (voksen) 

 
 
  



 

SAKSPAPIR – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID INNLANDET 2023 
Møtedato  11. feb 2023 

Saksnummer og navn 23-001-6 Valg av delegater til Landsmøte 

 

 

 
Forslag til vedtak 
Fylkesårsmøtet velger inntil 4 delegater som reiser til Landsmøte.  
Delegatene kan være fra fylkesstyret eller medlemsklubbene iht lovene under.  
 
Bakgrunn 
 
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. 
 
Ungdom og Fritid Innlandet skal levere inntil fire delegater. 
 
Mer info om Landsmøte her 
 
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. 
 

https://www.ungdomogfritid.no/aktuelt/velkommen-til-landsmote-2023/

