
 
 

SAKSPAPIR – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID Vestland 2023 
Møtedato 17. feb 2023 
Saksnummer og navn 23-001-1 Konstituering 

 
A. Valg av ordstyrere og referenter 
 
Forslag til vedtak 
Ordstyrer:  
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. 
 
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 
16.01.2023. 
 
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 
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               Konstituering  
23-001-2               Fylkesstyrets beretning 
23-001-3               Regnskap 
23-001-4               Budsjett 



23-001-5               Suppleringsvalg 
23-001-6              Valg av delegater til Landsmøte 
  Saker fylkesstyret fremmer 

Innkomne saker 

 
F. Tellekorps 
  
Forslag til vedtak 
Tellekorps: NAVN og NAVN.  



 
 

SAKSPAPIR – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID Vestland 2023 
Møtedato 17. feb 2023 
Saksnummer og navn 23-001-2 Fylkesstyrets 

beretning 
 
 

Fylkesstyrets beretning 2022 
 
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  
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Fylkesstyrets beretning 2022 
 

Om Ungdom og Fritid Vestland 
 
Ungdom og Fritid Vestland (UoF Vestland) skal fremme interessene til brukere, ansatte og frivillige i 
kommunale og kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser for 
ungdom i Vestland.  
 
Ungdom og Fritid Vestland er et fylkesledd tilknyttet Ungdom og Fritid – Landsforeningen for 
fritidsklubber og ungdomshus. UoF Vestland 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 2022 

Fylkesårsmøte i  Vestland ble avholdt 22. februar 2022. Fylkesårsmøtet valgte 
følgende styre, som senere konstituerte seg selv : 

 

Rolle Navn Kommune Klubb/ ungdomshus 

Leder (voksen) Ingunn Fyllingen Alver Frekhaug og Radøy Ungdomsklubb 

Nestleder (ungdom) Selma Strand Bremnanger Hauge ungdomsklubb 

Medlem (ungdom) Eirik Botnen Kvam Herad Ungdomsbasen i Kvam Herad 

Medlem (ungdom) Camilla Sande 
Nielsen 

Kinn Ungdomshuset Haffen 

Medlem (voksen) Siriann Lillevik Kvam Herad Ungdomsbasen i Kvam Herad 

 
Digital t ill itsvalgtsamling mars 2022 

Samling for alle tillitsvalgte i fylkesstyrene, ungdom og voksne. 
 
Landsstyremøte 2022 vår 

Vestland deltok med 2 delegater, voksen og ungdom. Møtet ble avholdt i Lillestrøm, med 
representanter fra sentralstyret og fylkeslag. Hensikten med dette møtet er å behandle saker mellom 
Landsmøtene, i en noe mindre skala.  
Fokus i år var at fylkesleddene skulle gi tilbakemelding til Landsstyret om arbeidet så langt, og 
Landsstyret startet forarbeidet med styringsdokumenter mot Landsmøtet 2023.  
 
Landsmøte er organisasjonens høyeste organ, hvor våre styringsdokumenter vedtas for neste 
periode 2023 – 2025. 
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Landsstyremøte 2022 høst  – digitalt  

Vestland deltok på Landsstyremøtet med en voksendelegat. Møtet var digitalt og forarbeidet med 
Landsmøtet 2023 fortsatte.  
 
Det ble også vedtatt 2 nye uttalelser: 

- “Frykter for barn og unges fritidstilbud på grunn av høy prisvekst” 
- “Klubb som viktig inkluderingsarena” 

 

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

Klubber i fylket  
 
Per 31.12.2022 hadde Ungdom og Fritid 67 medlemsklubber registrert i Vestland. 
 

Ådnahall Juniorklubb Kvinnherad Ungdomssenter 

Ådnahall UNG Kyrkjebø Ungdomsklubb 

Ameron Langevåg Ten Club 

Åpen møteplass, Fana  Leikanger Ungdomsklubb 

Arna og Åsane Røde Kors Lindås ungdomsklubb 

Askvoll Ungdomsklubb Lisjelaurdag  

Aurland Fritidsklubb Litlabø Fritidsklubb 

Austevoll klubben NFU LØA -Skrivarløa Ungdomshus 

Austrheim Ungdomsklubb Mekkeriet 

Basecamp Sotra Modalen Ungdomsklubb 

Davik ungdomsklubb  Ny-Krohnborg Ung 

Eidfjord Fritidsklubb Paviljongen - Nedre Ulsetskogen kulturhus 

Eidsvåg Fritidsklubb Radøy Ungdomsklubb 

ElvenLand Rolland Juniorklubb 

Elvetun Fritid- og Kultursenter Sofus kreative verksted 

Elvetun juniorklubb Sogndal ungdomsklubb 

Entry Eknes Straumeklubben 

Fellesverket Sandefjord Svelgen Aktivitetsbase  

Feriekolonien på Hylkje, Fritidsklubben Sydnæs Fritidsklubb 

Feriekolonien på Hylkje, Junior telegrafen Ungdomskafè 

Flaktveit Juniorklubb U82 

Frekhaug ungdomsklubb UFU 

FriHuset  Ungdommens Hus 

Hangout Magneten Ungdomsbasen 

Harri Fritidsklubb Ungdomshuset Haffen 

Haukås Rockeakademi Ungdomshuset Voss (UHV) 

Hjelmås Ungdomsklubb Ungdomsklubben Hauge 

I Love Ytre Arna Ungdomsklubben i Måløy 

Kjedlar'n Fritidsklubb Ungdomsklubben Vangsgryto 



 

3 
 

Knutepunkt Møllaren Ungdomskultursenteret Ungflimmer 

Knutepunkt Rothaugen UngSveio 

Kraft’n Juniorklubb Vaksdal Ungdomsklubb 

Kraft’n Sjøaktivitetssenter Ytre Arna Juniorklubb 

 Ytre Arna Ungdomsklubb 

 

Økonomi  
 
UoF Vestland er ikke per 31.12.2022 registrert i Brønnøysundregistrene. UoF Vestland utgifter dekkes 
av UoF sentralt, med egen regnskapskonto for fylkeslaget. 
 
Budsjettet for 2022 er ikke oppnådd, da det har vært vanskelig å gjennomføre aktiviteter og styret 
har hatt frafall. Fylkeslaget søkte og fikk innvilget kr 20 000 i fylkesmidler fra Ungdom og Fritid.  
 
Ubrukte midler, kr 17 043 er overført til bruk i 2023.  
 
Det bekreftes herved at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. 
 

Arbeidsmiljø 
 
Det er ingen ansatte i UoF Vestland.  
Fylkesstyret opplever samarbeidsmiljøet i fylkesstyret som bra. Virksomhetens bransje medfører 
verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. 
 
 

Likestilling 
 
UoF Vestland har 5 styremedlemmer, og ved utgangen av 2022 var kjønnsfordelingen på fire kvinner 
og en menn. Av styremedlemmene er tre ungdom.  
 

Andre forhold 
 
Styret har ikke vært operativt siste halvdel av 2022 og styreleder har fratrådt. Beretningen er derfor 
skrevet av organisasjonskonsulent, ansatt i Ungdom og Fritid, basert på aktiviteter fylkeslaget har 
deltatt på.  
 
Sted/Dato, 
 
Morten Fredriksen, Organisasjonskonsulent

3.2.2023



 
 

SAKSPAPIR – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID Vestland 2023 
Møtedato 17. feb 2023 
Saksnummer og navn 23-001-3 Regnskap 

 
 
Bakgrunn 
UoF Vestland er ikke per 31.12.2022 registrert i Brønnøysundregistrene. UoF Vestland utgifter dekkes 

av UoF sentralt, med egen regnskapskonto for fylkeslaget. 

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

har hatt frafall. Fylkeslaget søkte og fikk innvilget kr 20 000 i fylkesmidler fra Ungdom og Fritid.  

Ubrukte midler, kr 17 043 er overført til bruk i 2023.  

 

 

Forslag til vedtak 

Regnskapet godkjennes. 

Ungdom & Fritid- Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus

Kontonr Konto Sum

Salgsinntekt 2 957,00

3402 Driftstilskudd fylkesledd 20 000,00

3499 PROSJEKT INNT. OVF. NESTE ÅR -17 043,00

Sum driftsinntekter 2 957,00

Annen driftskostnad 2 957,00

7141 Kost & Losji 2 957,00

Sum driftskostnader 2 957,00

Driftsresultat 0,00

Resultatregnskap

2022  Avdeling: UoF Vestland



 
 

SAKSPAPIR – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID Vestland 2023 
Møtedato 17. feb 2023 
Saksnummer og navn 23-001-4 Budsjett 

 
 
Fylkesstyrets forslag  
Budsjettforslaget for 2023 diskuteres og godkjennes. 
 
Bakgrunn 
I 2022 var det lav aktivitet, noe som gjorde at fylkeslaget ikke oppfylte budsjettet.  
Dette kommer av utfordringer med oppstart for det nye fylkeslaget.  
 
Budsjettforslaget for 2023 er utformet av organisasjonskonsulent, for at fylkesårsmøtet har noe å 
diskutere ut fra og det er i fylkesårsmøtets mandat å endre/justere dette i møtet.  
Det er laget med ambisjoner om å søke midler, med mulighet for nytt styre å ha noe handlingsrom.  
 
Ubrukte midler og fylkesmidler er trygt å regne med. Det er stor usikkerhet knyttet til hvor mye 
inntekter fylkeslaget vil få fra Fylkeskommunen. Dette påvirker utgiftene. Det vil også være mulig å 
søke midler fra annen ekstern aktør.  
 
Det nye styret må søke opp midler og velge aktiviteter, i tråd med styringspapirer. 
 

 

Budsjett 2023 - Ungdom og Fritid Vestland

INNTEKTER #

UoF fylkesmidler 20 000                [1]

Fylkeskommunale driftsmidler 50 000                [2]

Ubrukte midler, overført fra 2022 17 043                

Inntekter kurs -                           

Inntekter medlemskontingent -                           

Sum inntekter 87 043                

KOSTNADER

Fylkesårsmøte 2023 (årsmøte) 20 000                [3]

Styremøter 4 stk, digitale 5 000                  

Styremøte 2 stk, fysisk 25 000                

Aktiviteter, kurs 35 000                

Sum utgifter 85 000                

Resultat 2 043                  

[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 fylkesårsmøtet



 
 

SAKSPAPIR – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID Vestland 2023 
Møtedato 17. feb 2023 
Saksnummer og navn 23-001-5 Suppleringsvalg 

 
 
Suppleringsvalg fylkesstyret 

Bakgrunn 

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. 

Suppleringsvalg skal normalt gjennomføres av fylkesstyret, etter en innstilling fra valgkomiteen. 

Ettersom Vestland ikke har valgkomité, foreslås det å gjennomføre valg på fylkesårsmøte, slik det er 

under vanlige valg.  

Vervet varer frem til fylkesårsmøte i 2024.  

De som velges vil få mulighet til å bli med på Landsmøte våren 2023, samt andre spennende 

representasjonsoppdrag.  

Hvem, hva, hvor:  

I Ungdom og Fritid er det et krav om at alle styrer, komiteer og utvalg skal bestå av minimum 50% 

ungdom, med unntak av ledere.  

Med ungdom forstås: Bruker av medlemstiltakene mellom 10 og 26 år. 

Med voksen forstås: At du er valgt inn som voksenrepresentant, er over 18 år og har/har hatt et 

ansettelsesforhold eller tilsvarende i et medlemstiltak. 

Mer informasjon om det å være tillitsvalgt i fylkeslagene til Ungdom og Fritid. 

Forslag til vedtak 

Frivillige bes om å melde seg. Det stemmes over aktuelle kandidater. 

 
 
 

https://www.ungdomogfritid.no/ungdom-og-fritid/fylkesledd/tillitsvalgt-i-fylket/


 
 

SAKSPAPIR – Fylkesårsmøte UNGDOM OG FRITID Vestland 2023 
Møtedato 17. 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. 
Se forklaringsvideo. 
 
I tillegg vedtas lover og andre retningslinjer, som eksempelvis hvem som skal få lov til å være 
medlem, med mer. 
 
Ungdom og Fritid Vestland skal levere inntil fire delegater. Ettersom fylkesstyret ikke har laget en 
innstilling, foreslås det at fylkesårsmøtet velger delegatene.  
 
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
https://www.ungdomogfritid.no/wp-content/uploads/230202-Innkalling-sendt-via-mail-Ungdom-og-Fritid.pdf
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