
SAKSPAPIR – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID OSLO 2023

Møtedato 20-26 feb 2023

Saksnummer og navn 23-001-1 Konstituering

A. Valg av ordstyrere og referent

Forslag til vedtak
Ordstyrer velges ved behov i den enkelte klubbs diskusjoner. Ikke nødvendig med referent ved
møteportalløsning.

Bakgrunn
Siden vi har valgt å holde dette møtet som en åpen portal over en uke vil diskusjonene foregå
lokalt og må derfor styres der. Møteportalløsninga vil referere alle innkomne forslag og
stemmegivning automatisk.

B. 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.
Alle medlemsklubber i Oslo har fått invitasjon til møtet, tilgang til møteportalen er sendt til de
som har meldt seg på og alle medlemsklubber.

C. Valg av protokollunderskrivere

Forslag til vedtak
Protokollen signeres av Ismael Odin Årthun og Morten Fredriksen.

Bakgrunn
Protokollen må signeres av to personer uten stemmerett.



SAKSPAPIR – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID OSLO 2023

Møtedato 20-26 feb 2023

Saksnummer og navn 23-001-1 Konstituering

D. Saksliste

Forslag til vedtak
Sakslisten godkjennes

23-001-1 Konstituering
23-001-2 Fylkesstyrets beretning
23-001-3 Regnskap
23-001-4 Budsjett
23-001-5 Suppleringsvalg til fylkesstyret
23-001-6 Valg av delegater til Landsmøte
23-001-7 Handlingsplan

E. Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak
Innkallingen godkjennes

Bakgrunn
I følge UoFs lover skal fylkesårsmøtet kalles inn med 1 måneds varsel. Innkallingen ble sendt
20.01.2023.



SAKSPAPIR – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID OSLO 2023

Møtedato 20-26 feb 2023

Saksnummer og navn 23-001-2 Beretning

Forslag til vedtak
Fylkesstyrets beretning godkjennes

Bakgrunn
Fylkesstyrets beretning skal fortelle medlemmene om hva styret har jobba med 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
fylkesstyrets beretning under.

Fylkesstyrets beretning 2022 – hva vi har jobbet med det siste året

Litt om Ungdom og Fritid Oslo
Ungdom og Fritid Oslo er et fylkesledd tilknyttet Ungdom og Fritid – landsforeningen for
fritidsklubber og ungdomshus. Fylkesleddet ble opprettet i september 2020 og har som oppgave
å fremme interessene til brukere, ansatte og frivillige i kommunale og kommunalt støttede
fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser for ungdom i Oslo.

Medlemmer i UoF Oslo er alle fritidstilbud som betaler medlemsavgift til Ungdom og Fritid
innenfor det geografiske området som er Oslo fylke. Målet med oppretting av fylkesledd i
Ungdom og Fritid er å styrke medlemsklubbenes mulighet til å påvirke organisasjonen, både
ved at man selv kan stille til valg som medlem i styret, og ved at styret skal inneha rollen som
talerør inn til sentralleddet for medlemsklubbene i sitt område. Fylkesstyret vil dessuten ha
mulighet til å påvirke i sitt fylke, og kunne være en felles stemme for klubbene de har ansvar for
– 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
Fylkesstyret ble valgt på Fylkesårsmøtet 14.02.22 og består av:

ROLLE NAVN KLUBB

Styreleder Lina Maria Karlsen Tveitaklubben

Nestleder Mattias Ørn Alman-Kaas Trikkehallen

Styremedlem Alaa Baydoun Tveitaklubben

Styremedlem Ahmet Titrek Kalbakkenklubben

Styremedlem Shuayb Yassin Mohammed Raven Romsås

Styremedlem Kawtar Rahali Fubiak

Styremedlem Hillevi Tovik Lørenskog kommune VGS

Det er ikke valg i år, men i løpet av perioden har Kawtar Rahali og Hillevi Tovik trukket seg på
grunn av manglende kapasitet. Styreleder Lina Maria Karlsen har dessuten bedt om å bli avløst
ved fylkesårsmøtet i 2023 grunnet kapasitet knyttet til helse. Valgkomiteen vil derfor få i oppdrag
å foreslå kandidater til suppleringsvalg etter fylkesårsmøtet.

På Fylkesårsmøtet i 2022 ble alle deltakere invitert til arbeid med innspill til en handlingsplan.
Handlingsplanen er målestokk for styrets arbeid, og vi har etter beste evne forsøkt å styre etter
de signalene fylkesårsmøtet har gitt. I tillegg har vi, også i 2022 brukt tid på å få på plass en
bærekraftig økonomi for fylkesleddet. Vi mener dette er nødvendig for å kunne realisere det
potensialet fylkesstyret har, og infri medlemsklubbenes ønsker. Dette har vi foreløpig ikke lykkes
med, og har derfor vært avhengig av å søke aktivitetsmidler. Støtteordningene er utforma etter
gitte kriterier, og slike kriterier har derfor også påvirka prioriteringer noe. I tillegg har vi brukt mye
tid på politisk påvirkningsarbeid knytta til Bufdirs omlegging av støtteordninga som nå heter
Tilskudd til inkludering av barn og unge, der tre ordninger ble slått sammen. Det har tidligere
vært en egen pott forbeholdt levekårsutsatte barn og ungdom, men nå når ordningene er slått
sammen slår det uheldig ut i Oslo. Siden levekår ikke lenger vektes så tungt som kriterie, og de
levekårsutsatte bydelene dermed får tildelt mye mindre penger enn tidligere, fører dette til en
situasjon hvor man omfordeler fra områdene som trenger det mest, til de som trenger det minst.
På vårt initiativ har byråden fulgt opp saken, først med å be bydelene om å beskrive
konsekvensene, og deretter bedt Bufdir om dialog. Bystyret bevilget også ekstra midler på
tampen av 2022 til de levekårsutsatte områdene for å kompensere for tapet denne omlegginga
har ført til og forhindre nedleggelse av tilbud.

Slik vi ser det reflekterer de oppgavene vi har prioritert bestillingen fra medlemsklubbene på
fylkesårsmøtet i 2022. Under følger en full oversikt over vår aktivitet:



DATO HVA

17.2. Demokratiopplæring og omvisning i Oslo Rådhus med ordfører Marianne
Borgen

28.2 Styremøte

1.3 Lobbykurs i regi av Ungorg - lær å påvirke en politiker!

10.3 Styreopplæring i regi av Ungdom og Fritid

16.3 Årsmøte i vår paraplyorganisasjon Ungorg

22.3 Klubb-besøk på Riverside

1-3.4 Landsstyremøte Ungdom og Fritid

15.5 Styresamling med opplegg fra Ungorg

24.5 Møte med fritidsklubbleder i bydel Grorud, nestleder i BU bydel Grorud, samt
Stortingsrepresentant Marian Hussein i forbindelse med Bufdir-saken

10.6 Medieoppslag i forbindelse med Bufdir-saken
https://www.ao.no/nodrop-fra-grorud-en-katastrofe-for-barn-og-unge-i-ost/s/5-1
28-323783 Vi skrev også en kronikk, men denne fikk vi ikke publisert.

11.6 Styresamling med besøk på Utøya

13.6 Skriftlig spørsmål fra Marian Hussein til barne- og likestillingsministeren
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsm
al-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=89751

26.-28.8 Studietur til Kristiansand med felles opplegg med fylkesstyret i Agder

13.10 Styremøte

22.10 Positiv profilering av fritidsklubber
https://www.nrk.no/osloogviken/ahmet-_17_-bruker-ungdomsklubber-for-a-fa-e
n-pause-fra-et-trangt-hjem-1.16119692

1.11 Møte med byrådsavdelingen om felles markering av fritidsklubbenes 70
årsjubileum i 2023

14.11 Styremøte

6.12 Medieutspill sammen med leder og nestleder i Grorud bydelsutvalg og leder i
Grorud ungdomsråd ifbm mulig kutt i fritidstilbudet pga manglende midler
https://vartoslo.no/ammerudklubben-anders-rodberg-larsen-ayub-tughra/grorud
-politikere-ber-sosialbyraden-redde-bydelens-ungdomstilbud-disse-kuttene-er-h

https://www.ao.no/nodrop-fra-grorud-en-katastrofe-for-barn-og-unge-i-ost/s/5-128-323783
https://www.ao.no/nodrop-fra-grorud-en-katastrofe-for-barn-og-unge-i-ost/s/5-128-323783
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=89751
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=89751
https://www.nrk.no/osloogviken/ahmet-_17_-bruker-ungdomsklubber-for-a-fa-en-pause-fra-et-trangt-hjem-1.16119692
https://www.nrk.no/osloogviken/ahmet-_17_-bruker-ungdomsklubber-for-a-fa-en-pause-fra-et-trangt-hjem-1.16119692
https://vartoslo.no/ammerudklubben-anders-rodberg-larsen-ayub-tughra/grorud-politikere-ber-sosialbyraden-redde-bydelens-ungdomstilbud-disse-kuttene-er-helt-krise-for-de-unge/422270?fbclid=IwAR2NJdUqT4UsCyG8d9Qwg7wsRcoyHfwnSx9ZsxsrzqqiaGBIaemrRbRGEXQ
https://vartoslo.no/ammerudklubben-anders-rodberg-larsen-ayub-tughra/grorud-politikere-ber-sosialbyraden-redde-bydelens-ungdomstilbud-disse-kuttene-er-helt-krise-for-de-unge/422270?fbclid=IwAR2NJdUqT4UsCyG8d9Qwg7wsRcoyHfwnSx9ZsxsrzqqiaGBIaemrRbRGEXQ


DATO HVA

elt-krise-for-de-unge/422270?fbclid=IwAR2NJdUqT4UsCyG8d9Qwg7wsRcoyH
fwnSx9ZsxsrzqqiaGBIaemrRbRGEXQ

12.12 Styremøte

Høst 22 Spilt inn fritidsklubb som et viktig satsningsområde i politiske partiers arbeid
med sine valgprogram

16.1 Arbeidsmøte forberedelse til fylkesårsmøtet

30.1 Styremøte

Samarbeid med regionale aktører / organisasjoner
Oslo kommune - UoF Oslo har hatt kontakt med Oslo kommune som en del av forberedelser for
videre samarbeid rundt innføring av Ungdom og Fritid sine kvalitetsindikatorer i kommunens
arbeid med fritidsklubbene. Dette arbeidet forventer vi å følge opp i 2023. I tillegg feirer
fritidsklubbene 70 år i 2023, og det vil bli markert gjennom året i samarbeid med kommunen og
Ungdom og Fritid sentralt.

Ungdommens kulturbryggeri  - Ungdommens kulturallianse – Ungdommens kulturbryggeri er
Popsenterets ungdomssatsing, med ukentlige arrangementer gjennom tre måneder hvert
halvår, samt kurs i helger og ferier. Oppstart september 2021. Popsenteret blir gjennom UKB
både en arena med egne tilbud og en samarbeidspartner for åtte organisasjoner som jobber
med musikktiltak for ungdom (AKKS, Ungdom og Fritid Oslo, UKM, JM Norway, by:Larm UNG,
Pøbelscenen/Kom nærmere, ROCKSLO, X-Ray). Sammen har vi jobbet for å skape et
samlingssted der ungdom fra hele Oslo kan knytte bekjentskap på tvers av sine eksisterende
ungdomsmiljøer - i en trygg, inspirerende og faglig sterk ramme for læring, kulturopplevelser og
nettverksbygging.
Vi i UoF Oslo har bidratt med gode råd, innspill, nettverk og konkrete tips om ungdommer som
kan være ressurspersoner i denne satsingen. Takket være dette samarbeidet så får vi også
avholde fylkesstyrets årsmøte, her på Popsenteret.

Det norske teatret i Groruddalen - Det norske teatret setter opp og utvikler stykker spesielt for
Rommen Scene på Stovner i Groruddalen i en satsning retta mot barn og ungdom i
særdeleshet. Det norske teatret ønsker å utfordre hva man kan kalle teater og hvem som
defineres inn og ut av publikum ut fra hvordan man kommuniserer med publikumet sitt. I denne
forbindelsen har de søkt samarbeid med fritidsklubbene i Groruddalen, og vi i UoF Oslo har
bidratt med gode råd, innspill, nettverk og konkrete tips om ungdommer som kan være
ressurspersoner for teateret i denne satsningen.

https://vartoslo.no/ammerudklubben-anders-rodberg-larsen-ayub-tughra/grorud-politikere-ber-sosialbyraden-redde-bydelens-ungdomstilbud-disse-kuttene-er-helt-krise-for-de-unge/422270?fbclid=IwAR2NJdUqT4UsCyG8d9Qwg7wsRcoyHfwnSx9ZsxsrzqqiaGBIaemrRbRGEXQ
https://vartoslo.no/ammerudklubben-anders-rodberg-larsen-ayub-tughra/grorud-politikere-ber-sosialbyraden-redde-bydelens-ungdomstilbud-disse-kuttene-er-helt-krise-for-de-unge/422270?fbclid=IwAR2NJdUqT4UsCyG8d9Qwg7wsRcoyHfwnSx9ZsxsrzqqiaGBIaemrRbRGEXQ


Kulturtanken

Kulturtanken ungdomsråd er opprettet i samarbeid med Elevorganisasjonen, Ungdom og Fritid,
og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Mandatet er å bistå Kulturtanken
med råd innen ungdomskultur, trender og teknologi, samt samarbeid mellom skole, elever og
Den kulturelle skolesekken.

Økonomi

For resultatregnskap 2022 og budsjett 2023 vises til egne sakspapirer. Det er noe avvik fra
foreslått budsjett 2022 som skyldes høyere aktivitet enn vi turte å håpe på ved forrige årsmøte. I
tillegg har styrehonorarer fra 2021 blitt utbetalt fra sekretariatet etter nyttår 2022 og havner
derfor i resultatregnskap for 2022. Det bekreftes herved at forutsetningene for fortsatt drift er
tilstede.

Arbeidsmiljø

Det er ingen ansatte i UoF Oslo.

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

Klubber i fylket

Per 31.12.2022 hadde Ungdom og Fritid 71 medlemsklubber registrert i Oslo

Likestilling

UoF Oslo har hatt 7 styremedlemmer fram til 15.11 da Hillevi Tovik trakk seg grunnet kapasitet.
Deretter var vi 6 styremedlemmer fram til 9.12. Da trakk Kawtar Rahali seg, også hun grunnet
kapasitet. Da vi ble valgt var kjønnsbalansen 4 kvinner og 3 menn, mens ved utgangen av 2022
var den på 2 kvinner og 3 menn som styremedlemmer. Styret har hatt 3 ungdommer og 4
voksne medlemmer, fram til Hillevi og Kawtar trakk seg, da gikk vi til 2 ungdommer og 3 voksne.

Oslo den 30.1.23



SAKSPAPIR – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID OSLO 2023

Møtedato 20-26 feb 2023

Saksnummer og navn 23-001-3 Regnskap

Forslag til vedtak
Regnskapet godkjennes

Bakgrunn

UoF Oslo er ikke per 31.12.2022 registrert i Brønnøysundregistrene. UoF Oslos utgifter dekkes
av UoF sentralt, med egen regnskapskonto for fylkeslaget.
Ved årsskiftet 2021 / 2022 ble det overført kr 79 895, disse er blitt brukt i tråd med budsjettet, og
tildelingens hensikt.
I tillegg fikk vi innvilget kr 20.000 ved utgangen av 2022, som fylkesmidler for 2023, fra UoF.

Regnskapet avviker noe fra budsjettet 2022, da styret har fått gjennomført en høyere grad av
aktivitet enn først fryktet, grunnet pandemien.
En annen medvirkende faktor til avvik i budsjettet og honorar-posten, skyldes at sekretæriatet
betalte ut honnorarene fra 2021, i starten av 2022.  Derfor kommer dette med på
resultatregnskap for kalenderåret 2022.

Ubrukte midler fra 2022 overføres for bruk i 2023 og ved 01.01.23 står det bokført 9749,- NOK.,-

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





SAKSPAPIR – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID OSLO 2023

Møtedato 20. - 26. feb 2023

Saksnummer og navn 23-001-4 Budsjett

Forslag til vedtak

Fylkesstyrets forslag til budsjett vedtas

Bakgrunn

På bakgrunn av overførte midler (2022) fra UoF fylkesmidler bekreftes herved at
forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Overførte midler fra 2022 er på kr 9 749,- NOK.
Med disse midlene ønsker vi å få gjennomført planlagt arbeid og aktiviteter. Budsjettet tar
høyde for at vi får innvilget LNU-søknaden
på 50 000,- NOK. Styre kan også få innvilget UoF fylkesmidler på inntil 20 000,- NOK.
dersom styre ser behov for dette.

Som det fremgår i budsjettet så ønsker vi primært å bruke midlene på å fremme fylkesstyrets
organisasjonsarbeid. Dette vil vi gjøre ved å holde kurs, workshop og turer for styrets
ungdommer. Dette mener vi er vesentlig for å kunne bygge et fylkesledd som er bærekraftig
over tid. Vi ønsker også å bruke tid og ressurser i det videre relasjonsarbeid mellom
medlemsklubbene i Oslo.



SAKSPAPIR – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID OSLO 2023

Møtedato 20. - 26. feb 2023

Saksnummer og navn 23-001-4 Budsjett



SAKSPAPIR – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID OSLO 2023

Møtedato 20. - 26. feb 2023

Saksnummer og navn 23-001-5 Suppleringsvalg og valg av
landsmøtedelegater

Forslag til vedtak
Saken tas til orientering. Frivillige melder seg inn via skjema

Bakgrunn
Valgkomiteen som ble valgt av fylkesårsmøtet 2022 har blitt bedt om å supplere styret da vi
har hatt frafall gjennom året, og styreleder har bedt om å bli avløst på grunn av
helsesituasjon.

Fylkesstyret ber om at frivillige ungdom og voksne melder seg til tillitsverv, som valgkomiteen
vurderer og fylkesstyret stemmer over i etterkant av fylkesårsmøtet.

Vervet varer frem til fylkesårsmøtet 2024.

Oppgavene til fylkesstyret vil blant annet være å delta på Landsmøtet, der fokusområdet og
retningen for klubbene i Norge bestemmes. Det vil også være stor mulighet for å delta på
prosjekter / nettverk / kurs som gir spennende læring og erfaring for både voksne og
ungdom.

Vil du vite mer om tillitsverv i fylket eller melde deg eller noen du kjenner til tillitsverv, kan du
lese her.

https://www.ungdomogfritid.no/aktuelt/velkommen-til-landsmote-2023/
https://www.ungdomogfritid.no/ungdom-og-fritid/fylkesledd/tillitsvalgt-i-fylket/
https://www.ungdomogfritid.no/ungdom-og-fritid/fylkesledd/tillitsvalgt-i-fylket/


SAKSPAPIR – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID OSLO 2023

Møtedato 20. - 26. feb 2023

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

Forslag til vedtak
Fylkesårsmøtet godkjenner at fylkesstyret velger kandidater blant de som melder frivillig og
fra fylkesstyret.

Fylkesstyret foreslår

1. Styret velger blant innsendte kandidater og sittende styremedlemmer
2. Styret velger blant innsendte kandidater og sittende styremedlemmer
3. Styret velger blant innsendte kandidater og sittende styremedlemmer
4. Styret velger blant innsendte kandidater og sittende styremedlemmer

Bakgrunn

Hva er Landsmøte?

5.-7. mai på Mastemyr ved 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.

Se forklaringsvideo.

I tillegg vedtas lover og andre retningslinjer, som eksempelvis hvem som skal få lov til å
være medlem, med mer. Se mer info om Landsmøte i innkallingen 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://youtu.be/GEv59qWNGd0
https://www.ungdomogfritid.no/wp-content/uploads/230202-Innkalling-sendt-via-mail-Ungdom-og-Fritid.pdf


SAKSPAPIR – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID OSLO 2023

Møtedato 20. - 26. feb 2023

Saksnummer og navn 23-001-7 Handlingsplan

Forslag til vedtak
Medlemsklubbene godkjenner resultatet av digital avstemming

Bakgrunn
Ungdom og Fritid Oslo skal være medlemsklubbenes stemme både opp mot kommunen og
innad i hovedorganisasjonen. For å best mulig kunne være det er det viktig at vi blir enig om
noen hovedsaker som er viktig for fylket. Alternativene i avstemminga er basert på
handlingsplanen vi vedtok på fylkesårsmøtet i 2021. Fylkesstyret må prioritere ut fra
tilgjengelige ressurser og interesser i fylkesstyret.

Forslag til handlingsplan - prioritering ut fra resultat fra avstemming

1. Politisk påvirkningsarbeid
a. sikre fylkesleddet en bærekraftig økonomi
b. aktiv deltakelse i samarbeid med kommunen (Klubben vår! implementering av

UoFs kvalitetsindikatorer i Oslo kommunes fritidsklubber)

2. Samarbeid på tvers av klubb/bydel
a. Koble sammen klubber på tvers av bydelsgrenser - venneklubber med mål

om mer utveksling på tvers
b. Ungdommens kulturbryggeri / Ungdommens kulturallianse
c. Det Norske Teatrets satsning i Groruddalen

3. Kurs for ungdommer

4. Kurs for ungdomsarbeidere

5. Mediebilde av klubbene
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