
 
 
 

SAKSPAPIR – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID NORDLAND 2023 
Møtedato 11. feb 2023 
Saksnummer og 
navn 

23-001-01 Konstituering 

 

 
 

A. Valg av ordstyrer og referent 

 

Forslag til vedtak 

Ordstyrer: Gro Helene Klingenberg 

Referent: Ivan Andreassen 

 

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 stiftelsesdokumentet. 

 

 

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 stiftelsesdokumentet 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 

 

23-001-01               Konstituering  

23-001-02               Fylkesstyrets beretning 

23-001-03               Regnskap 

23-001-04               Budsjett 

23-001-05               Møtegodtgjørelse for ungdom 

23-001-06               Valg av delegater til Landsmøtet 

23-001-07  Suppleringsvalg, Styret 

 

 

 

F. Tellekorps 

  

Forslag til vedtak 

Tellekorps: Tas i møtet 

 

 



 
 
 

SAKSPAPIR – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID NORDLAND 2023 
Møtedato 11 feb 2023 
Saksnummer og 
navn 

23-001-02 Fylkesstyrets 
beretning 

 

 
 

Forslag til vedtak: Fylkesmøtet godkjenner fylkesstyrets beretning. Fylkesstyrets 

beretning vil bli forelagt i signert form i referatet. 

 

Fylkesstyrets beretning 

Om Ungdom og Fritid Nordland 

Ungdom og Fritid Nordland (UoF Nordland) Nordland skal fremme interessene til 

brukere, ansatte og frivillige i kommunale og kommunalt støttede fritidsklubber, 

ungdomshus og lignende åpne møteplasser for ungdom i Nordland. 

Ungdom og Fritid Nordland er et fylkesledd tilknyttet Ungdom og Fritid – 

Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus.                                                                                                          

UoF Nordland 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 regionale saker, dele erfaringer med klubber i 

nærmiljøet eller arrangere kurs for å heve kompetanse. 

Aktiviteter 

Ungdom og Fritid Nordland har også dette året  vært lidende under 

koronapandemien, men har fått gjort noe.  

● Fylkesårsmøte 19. februar (digitalt, styret var samlet i Narvik)  

● Tillitsvalgtsamling 10.3. og 18.10. (digitalt) 

● Landsstyremøte april, Gro og Elena 

● Landsstyremøte oktober, Truls 

● Landskonferansen november 22; Raymond, Ivan, Truls og Elena 

● Vi har gjennomført 6 styremøter i 2022, alle digitalt. 

● Møte med Bodø 2024 

 

 

 

Fylkesstyret perioden 2022 



Rolle Navn Klubb 

Fylkesstyreleder Gro Helene 

Klingenberg 

(voksen) 

Apollo ungdomsklubb 

Nestleder, Ungdom Elena Johnsen 

(Ungdom) 

Bø ungdomsklubb 

Nestleder, Voksen Ivan Andreassen 

(Voksen) 

Bø ungdomsklubb 

Medlem Johan-Fredrik 

Klingenberg (Ungdom) 

Apollo ungdomsklubb 

Medlem Raymond Stolpen 

(Voksen) 

Rognan 

ungdomsklubb/Slipen 

ungdomskafe 

Medlem Truls Baalmann 

(Ungdom) 

Unge Stormen 

 

Fast møtende vara Fredrik Mikalsen 

Lillestjerna (Ungdom) 

Cobra ungdomsklubb 

Fast møtende Vara Odin Ivarjord 

(ungdom) 

Apollo ungdomsklubb 

 

Klubber i fylke 

Per 09.01.2023 hadde Ungdom og Fritid 46 medlemsklubber registrert i Nordland 

 Navn Kommune 

1 Disco Duck Andøy 

2 Focus Ungdomsklubb Andøy 

3 Kjellerhullets Fritidsklubb Andøy 

4 Ungdomsklubben i Beiarn Beiarn 

5 Bratten aktivitetspark Bodø 

6 Helligvær Fritidsklubb Bodø 

7 Hunstad Kultursenter Bodø 

8 KAKTUS (Kultur, Aktivitet, Kafé, Tverlandet, 
Ungdom, Samarbeid) 

Bodø 

9 Saltstraumen Fritidssenter Bodø 



10 Svømmehallen Kulturfabrikk Bodø 

11 Unge Stormen Bodø 

12 Bø Ungdomsklubb Bø 

13 Ungdommens Hus Fauske – 
Fuossko 

14 Flakstad ungdomsklubb Flakstad 

15 Inndyr ungdomsklubb Gildeskål 

16 Fritidsklubben Frisco Grane 

17 Ungdomsklubben Canari Hadsel 

18 Ungdomsklubben Madamax Hattfjelldal 

19 Bleikvassli Ungdomsklubb Hemnes 

20 Finneidfjord Ungdomsklubb Hemnes 

21 Hemnesberget Ungdomsklubb Hemnes 

22 Korgen Ungdomsklubb Hemnes 

23 Herøy Ungdomsklubb Herøy i 
Nordland 

24 Cobra Lødingen 

25 Apollo Narvik 

26 Bjerkvik Fritidsklubb Narvik 

27 Style Ungdomsklubb Narvik 

28 U.K. Celsius Narvik 

29 Valhall Ungdomsklubb Narvik 

30 Verdensteatret / Ungdommens Hus Narvik 

31 Båsmo Fritidssenter Rana 

32 Gruben Fritidsklubb Rana 

33 Rockens Hus Rana 



34 Ungdommens hus - Mo i Rana Rana 

35 Ungdomsklubben Havgapet Røst 

36 Rognan Ungdomsklubb Saltdal 

37 Slipen Ungdomskafe Saltdal 

38 Sortland Ungdomsklubb Sortland – 
Suortá 

39 Skippy Ungdomsklubb Steigen 

40 Kjelleren Ungdomsklubb Sørfold 

41 Røsvik ungdomsklubb Sørfold 

42 Straumen Ungdomsklubb Sørfold 

43 Topic Vefsn 

44 Qltura Vestvågøy 

45 Sjyen ungdomsklubb Værøy 

46 Uk Skarven Øksnes 

 

 

Samarbeid med regionale aktører / organisasjoner 

UoF Nordland har kontakt med Bodø 2024, og ønsker videre samarbeid med dem.  

Økonomi 

UoF Nordland er ikke per 31.12.2022 registrert i Brønnøysundregistrene. UoF 

Nordlands 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 35000,- fra UoF sentralt. 

Ubrukte midler blir overført for bruk i 2023. Styret søkte også LNU 

Organisasjonsboost om støtte, men fikk avslag.  

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

 

Arbeidsmiljø  

Det er ingen ansatte i UoF Nordland. 



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 Nordland har 8 styremedlemmer inkl varaer og ved utgangen av 2022 var 

kjønnsfordelingen på 6 menn og 2 kvinner. Ungdom/Voksen er fordelt med 5 

ungdommer og 3 voksne 

Betraktninger til slutt:  

Det har vært utfordrende, og krevende, å jobbe som styre når økonomien begrenser 

møtevirksomheten til kun å møtes digitalt. Det er mye styret har ønsket å gjøre, men 

som er stoppet pga geografiske avstander og liten økonomi. Det oppfordres sterkt til 

å se på hvordan økonomien til fylkeslagene kan forsterkes, samt gi klarere mandat 

over hva som forventes av fylkesstyrene. 

 

 

 

Narvik 21.januar 2023 

Gro Helene Klingenberg, styreleder 

Elena Johnsen, Ivan Andreassen, Raymond Stolpen,Truls Baalmann,Johan-Fredrik 

Klingenberg, Fredrik Mikalsen Lillestjerna og Odin Ivarjord 

 

 

 



 
SAKSPAPIR – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID NORDLAND 2023 

Møtedato 11 feb 2023 
Saksnummer og 

navn 
23-001-03 Regnskap 

  
Forslag til vedtak  

Regnskapet godkjennes. 

 

 

Bakgrunn

UoF Nordland er ikke per 31.12.2022 registrert i Brønnøysundregistrene. Fylkeslagets 

utgifter dekkes av UoF sentralt, med egen regnskapskonto for fylkeslaget.  

Regnskapet avviker fra budsjettet 2022, da det har vært vanskelig å møtes fysisk, noe som 

har ført til lite aktivitet. Fylkesstyret har ikke lyktes med å finne eksterne midler til å drifte 

gjennom 2022.  Fylkesstyret søkte LNU Organisasjonsboost om støtte, men fikk avslag da 

det ikke kunne søkes om midler til drift. Regnskapet for 2022 viser derfor et overskudd på 49 

940 kr. Overskuddet overføres i sin helhet til 2023.  

 



[1] Midlene må søkes om via UoFs nettside.  

[2] Midlene må søkes om. Kriteriene må kartlegges. 
[3] Det må undersøkes om det er andre inntektskilder styret kan benytte seg av. Kurs, 
kontingent osv.  

[4] Utgifter for å samle styret (reise, mat og opphold), evt leie av møtelokale 
[5] Reiseutgifter 
Budsjettet er satt under forutsetning av at styret får tildelt de midlene de tror. Blir det tildelt mindre må 
budsjettet justeres tilsvarende.  
 

 
SAKSPAPIR – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID NORDLAND 2023 

Møtedato 11 feb 2023 
Saksnummer og 

navn 
23-001-04 Budsjett 

  
Forslag til vedtak  
Budsjettet vedtas 
 
Bakgrunn
 
Budsjett 2023 - Ungdom og Fritid Nordland 

 INNTEKTER   # 

Overførte midler fra 2022 49 940  

 UoF fylkesmidler 35 000 1 

Fylkeskommunale driftsmidler 50 000 2 

Øvrige inntekter  3 

 Sum inntekter 134 940  

 

 

KOSTNADER   

Fylkesårsmøte 2023 49 000  

Fylkesårsmøte (2024) 45 000 4 

Styremøter 4 stk, digitale 0  

Styremøte 2 stk, fysisk 40 000 5 

Møtegodtgjørelser ungdom   

Sum utgifter 134 000  

 

Resultat 900  

 



 
SAKSPAPIR – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID NORDLAND 2023 

Møtedato 11 feb 2023 
Saksnummer og 

navn 
23-001-05 

Møtegodtgjørelse 
ungdom 

  
Forslag til vedtak  

Ungdom får møtegodtgjørelse i henhold til følgende satser og under forutsetning av at styret 

finner midler til det:  

Møter inntil 2 timer: 400,- pr møte.  

Møter over 2 timer: 800,- pr møte.  

 

Bakgrunn

Styret ser på møtegodtgjøring til ungdom som et rekrutteringstiltak og det å 

beholde ungdommer over flere perioder. Ungdommene bruker av egen fritid for å 

fremme andre ungdommers interesse og behov og det ønsker styret å belønne.  

 
 
 
 



 
SAKSPAPIR – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID NORDLAND 2023 

Møtedato 11 feb 2023 
Saksnummer og 

navn 
23-001-06 Valg av 

delegater til Landsmøte 
5. - 7.mai 23 

  
Forslag til vedtak  

Ivan (Nestleder Voksen), Elena (nestleder Ungdom), Raymond (Voksen) og Truls (Ungdom) 

 

Bakgrunn

Styret har drøftet og vurdert deltakelsen på Landsmøte og kom frem til at begge 

nestlederne var selvsagt. I og med at ny leder velges på årsmøtet og Raymond har 

vært med fra oppstarten så ser styret i UoF Nordland det som hensiktsmessig at 

han deltar som en av delegatene. Truls har vært svært delaktig og møtt på alle 

møter og er en god ressurs inn i styret.  

 



 
SAKSPAPIR – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID NORDLAND 2023 

Møtedato 11 feb 2023 
Saksnummer og 

navn 
23-001-07 

Suppleringsvalg 
  

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

Bakgrunn

Nåværende styreleder har trukket seg som følge av privat situasjon.  

Et styremedlem ungdom har også trukket seg, men styret har pr i dag to vara som 

gjør at supplering ikke er nødvendig.  

 
Etter møtet blir det et suppleringsvalg til styret. Vervet varer til årsmøte i 2024.  

 

§ 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) 

 

 

Valget gjøres ved at frivillige bes om å melde seg, for så å innstilles av valgkomiteen og stemmes 

over av styret iht lovene.  

 

Grunnet kjønnsbalansen bør det velges inn minst en kvinnelig representant.  
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