
SAKSPAPIRER – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID AGDER 2023
Møtedato 31. jan. 2023

Saksnummer 23-001-1 Konstituering og velkommen til fylkesårsmøte

A. Valg av ordstyrer og referent

Forslag til vedtak
Vedtas av fylkesårsmøtet.

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.

B. Godkjenning av innkalling og 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.

C. 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.

D. Saksliste

Forslag til vedtak
Sakslisten godkjennes

23-001-1 Konstituering og velkommen ved Simen
23-001-2 Fylkesstyrets beretning
23-001-3 Regnskap
23-001-4 Budsjett
23-001-5 Valg – suppleringsvalg til styret
23-001-6 Valg av delegater til Landsmøte
23-001-7 Handlingsplan
23-001-8 Saker fylkesstyret fremmer
23-001-9 Innkomne saker
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E. Tellekorps

Forslag til vedtak
Vedtas av fylkesårsmøtet.

Saksnummer 23-001-2 Fylkesstyrets beretning

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

Ungdom og Fritid Agder er et fylkesledd tilknyttet Ungdom og Fritid – Landsforeningen for
fritidsklubber og ungdomshus. UoF Agder 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
Ungdom og Fritid Agder har ikke fått til å gjøre så mange aktiviteter i 2022, men under følger
et par punkter.

Vi har:

● Deltatt på Ungdom og Fritids fysiske Landsstyremøte i mars 2022
● Deltatt på Ungdom og Fritids digitale Landsstyremøte høsten 2022.
● Arrangert styremøter, både digitale, og fysisk ute i Agder. Referater fra styremøter

kan leses her
● Deltatt i prosjekt om psykisk helse i regi av Ungdom og Fritid
● Blitt medlem i BURIA

Rolle Navn Klubb/ ungdomshus
Fylkesstyreleder Simen Høgdal Pedersen Tinnheia fritidsklubb
Medlem (ungdom) Knut Andreas Jensen Hellemyr fritidsklubb
Medlem (ungdom) Stella Houge Randesund bydelshus
Medlem (voksen) Nikolai Eklund Randesund bydelshus
Medlem (voksen) Thor Einar Isaksen Samsen kulturhus

Medlem (voksen)
Susanne Strøm
Haugland Moonlight Øvrebø

Medlem (ungdom) Helge Elias Pedersen InClub Lindesnes

https://drive.google.com/drive/folders/13zlDTKuLobVB8LmbTkm5FBZnv-umMx9N?usp=share_link
http://buria.no
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Samarbeid med regionale aktører / organisasjoner
● UoF Agder har blitt medlem av BURIA
● UoF Agder har knyttet kontakt med koordinator for UKM i Agder fylkeskommune.

Klubber i fylket
Per 31.12.2022 hadde Ungdom og Fritid Agder 57 medlemstiltak registrert. 

A- Klubben (Asdal Fritidsklubb)
Åpen-skole-klubben
Åseral Ungdomsklubb v/Vibeke

Sandåker
Bykle-Hovden Fritidsklubb
Ekko Fritidsklubb
Fabrikken Ungdomsklubb
Flekkerøy Fritidsklubb
Flekkerøy Junior
Froland Fritidsklubb
Froland Kommunale fritidsklubb

Juniorklubb
Grotta Fritidsklubb
Hånes Ungdomsklubb
Hellemyr Fritidsklubb
Huset Grimstads kreative

ungdomsklubb
inClub Mandal
inClub Marnardal
inClub Vigeland
Inner10er Ungdomshus
Iveland Ungdomsklubb
Joker Fritidsklubb
Justvik Fritidsklubb
Justvik Juniorklubb
Kulturkammeret - Smia

Fritidsklubb

Lillesand UngdomsKlubb
Lund Juniorklubb
Lund Ungdomsklubb
Marka Friluft
Mekke- og avspinningsklubb "Ein

plass å ver"
Mekkeklubb Øvrebø
Moltemyr Ungdomsklubb
Moonlight Allaktivitetshus
Moonlight Øvrebø
Møteplass for ungdom
Nedenes kommunale fritidsklubb
Noden juniorklubb
Noden ungdomsklubb
Open Mind
Randesund bydelshus Juniorklubb
Randesund Bydelshus

Ungdomsklubb
Romskipet ungdomsklubb
Samsen Kulturhus
Shadow fritidsklubb
Sirdal Fritidsklubb
Slettheia Juniorklubb
Slettheia Ungdomsklubb
Stinta skole Etter skoletid
Suldalen Fritidsklubb

Tinnheia Fritidsklubb
Torridal Ungdomsklubb
Trellebakken Fritidsklubb
Tromøy Fritidsklubb
Tvedestrand Fritidsklubb
Tveit Juniorklubb
Tveit Ungdomsklubb
Valle Ungdomsklubb
Villheia Ungdomsklubb
Voie Fritidsklubb
Voie Juniorklubb

Økonomi
UoF Agder har fått eget ansvarsnummer i regnskapet til Ungdom og Fritid sentralt. Det vil si
at det regnskapsføres gjennom hovedorganisasjonen, og styret får rapporter om økonomisk
situasjon via sekretariatet. Styret har full råderett over de midlene de klarer å skaffe til veie,
så lenge de disponeres innenfor rammene av UoF Agders lover.

Det bekreftes herved at forutsetning for fortsatt drift er tilstede.

Arbeidsmiljø
Det er ingen ansatte i UoF Agder. 
Fylkesstyret opplever samarbeidsmiljøet i fylkesstyret som veldig godt. Alle er informert om
mulighet og plikt til å melde ved kritikkverdige forhold.

Likestilling
Organisasjonen har 7 styremedlemmer, og ved utgangen av 2022 var kjønnsfordelingen på
fem menn og to kvinner.

http://buria.no
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Forslag til vedtak
Fylkesmøtet godkjenner fylkesstyrets beretning. Fylkesstyrets beretning vil bli forelagt i
signert form i referatet.

Saksnummer 23-001-3 Regnskap

Bakgrunn
Regnskap pr. 25.11.2022

Regnskapet avviker fra budsjettet presentert i Fylkesårsmøte 2022, fordi vi ikke har klart å
gjennomføre så mange aktiviteter som vi håpte på.

Forslag til vedtak
Fylkesmøtet godkjenner regnskapet.

Saksnummer 22-001-4 Budsjett

Fylkesstyrets forslag
Budsjettforslaget for 2022 godkjennes.

Bakgrunn
Det er vanskelig å gi et konkret budsjett for 2022 på grunn av koronasituasjonen.

Det nye styret må søke midler og velge aktiviteter.

Inntekter #
Overførte midler fra 2022 30 000 [1]
Søkemidler 30 000 [2]
Sum 60 000

Utgifter #
Fylkesårsmøte 5 000 [3]
Styremøter fysisk 10 000 [4]
Kurs, aktiviteter for medlemmer og styre 45 000 [5]

60 000

[1] Midlene overføres fra forrige år.
[2] Styret har tilgang på midler fra Ungdom og Fritid
[3] Transport og bevertning
[4] Vi håper det blir mulig å gjennomføre fysiske styremøter med aktivitet knyttet til.
[5] Prøve å legge til rette for aktiviteter og kurs for medlemmene.

https://drive.google.com/file/d/1YsOH99fmHbPz7GSLVNnXU4QgkcltZFcZ/view?usp=share_link
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Saksnummer 23-001-5 Valg

Bakgrunn

Det blir nå foretatt et suppleringsvalg til fylkesstyre.

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

• Leder
• Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 styremedlemmer (ungdom)
• Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 styremedlemmer (voksen)

Vi har behov for å supplere 1 voksen, og 1 ungdom. Vi ønsker også å velge 1 vara ungdom,
og 1 vara voksen.

Vi oppfordrer kandidater utenfor Kristiansand om å nominere seg.

Fylkesstyret har mistet to medlemmer siden valg i 2022 (uten at det er noe dramatikk i det,
men medlemmene har fått andre ting å gjøre). Vi ber om nominasjoner på epost til
agder@ungogfri.no innen mandag 23. januar 2023. 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 fylkesårsmøtet.

Saksnummer 23-001-6 Valg av delegater til Landsmøte

Hva er Landsmøte?

5.-7. mai på Mastemyr i Oslo

mailto:agder@ungogfri.no
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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 Agder skal levere fire delegater.

Mer info her
Se video om møtet 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.

Styrets forslag
Fire delegater fra styret reiser til Landsmøtet.

Forslag til vedtak
Styrets forslag vedtas

Saksnummer 23-001-7 Handlingsplan

Bakgrunn

Fylkesstyret ønsker å ha et mandat å jobbe ut fra.

UoF Agder har valgt å prioritere på noen områder fra UoFs strategiske plan. Denne er
allerede demokratisk innarbeidet i organisasjonen.

Fylkesstyret har benyttet følgende grunnlag:

-UoFs Strategiske plan 2021-2023

Fylkesstyret må prioritere ut fra tilgjengelige ressurser og interesser i fylkesstyret.

Dette er viktig da fylkesstyret har begrenset med ressurser og det er viktig å holde
motivasjonen til de tillitsvalgte ved jobbe med saker som inspirerer.

Følgende delmål fra strategisk plan foreslås å jobbe videre med til Agders

HANDLINGSPLAN 2022-2023

https://www.ungdomogfritid.no/aktuelt/velkommen-til-landsmote-2023/
https://www.youtube.com/watch?v=GEv59qWNGd0
https://www.ungdomogfritid.no/ungdom-og-fritid/strategiskplan/
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1. Engasjement – Bærekraft. Fylkesleddene har oppnådd organisatorisk og økonomisk
bærekraft.

2. Kunnskapsdeling - Fungere som nettverk og plattform for deling av eksempler og
erfaringer fra praksisfeltet. Fritidsklubbene og kommunene lærer av hverandres prosjekter,
suksessfaktorer og fallgruver.

Fylkesstyret jobber sammen for å finne egnede tiltak for å oppnå målene.

Forslag til vedtak
Fylkesmøtet godkjenner handlingsplan.

Saksnummer 23-001-8 Saker styret fremmer

Saksnummer 23-001-9 Innkomne saker

Saker sendes agder@ungogfri.no innen mandag 23. januar 2023.

mailto:agder@ungogfri.no

