
  
 

 

Referat møte nr 2 2016 
Konstitueringsmøte etter Ungdomskonferansen 

16. april 2016 

Oslo Gardermoen 

Tilstede: Thomas Rikardsen,  Katinka Hauge, Glenn Nevland, Lene Karoliussen, Oscar Warholm  

Referent: Camilla Tjessem 

Sak Behandling Tittel og orientering 

   
07/16 Vedtak Konstituering 

Thomas Rikardsen – Leder  

Camilla Tjessem – Nestleder  

Jonas Fuglseth- Arrangementansvarlig  

Glenn Nevland- Arrangementansvarlig 

Lene Karoliussen- Sosialpolitisk ansvarlig 

Oskar Warholm- Organisasjonspolitisk ansvarlig 

Katinka Hauge – Vara  

 

Vedtak: Konstitueringen godkjennes 

 
08/16 Orientering Planer fremover 

 Vi må finne hvem i styret som kan kontakte DA for å finne 

ungdomskontakt i distriktene. Vi må videre tenke over hva 

vi kan gjøre for å hjelpe ungdommene i distriktene? Vi vil 

fokusere mer på DA som ikke har LUL.  

 

 En idé kan være å hjelpe ungdommene med å planlegge 

arrangement om dette er noe de ønsker. Vi må ta tak i de 

som skriver på Facebooksiden at de ønsker 

ungdomsaktiviteter i deres distrikt.  

 

 Om ungdomskontakt i DA vil ha medlemslistene, må 

ungdomskontakten skrive under taushetserklæringen. Etter 

det kan de få tilsendt medlemsliste. Dette kan også tas opp 

med DA hvordan de ønsker å håndtere det.  

 



  
 

 

 Det er et ønske å revidere guide for LUL. Vi ønsker også å 

lage en enkel mal for oppstart av LUL, dette for å gjøre det 

lettere å vite hvor man finner evt. dokumenter og hvem 

man skal kontakte osv.  

 

 Vi ønsker å få til lavbudsjett sommerleir 2016. 

Planleggingen ble satt i gang for en stund siden. Bjarne har 

sagt ja til at vi kan bruke hans hus/gård. Det blir plass til 25 

stk. og det vil bli at vi sover i telt eller sovesal i garasjen. Det 

er ønskelig med et ”partytelt”, band som spiller, grilling, 

bading, tur. Det ble lagt frem ideer på hvordan tilpasse 

leiren til rullestolbrukere. De arrangmentansvarlige lager et 

forslag til budsjett, og begynner å sjekke opp i muligheter 

før skypemøtet.  

 

 Jonas og Glenn må bli enig med Ina om fordeling av 

oppgaver ved arrangementer. De planlegger dette selv med 

Ina.  

 

 Jonas må få tilgang alle arrangementdokumenter. Glenn 

ordner det.  

 

 De nye styremedlemmene må få tilgang til e-post, 

Instagram – Ina ordner  

 

 Er ønskelig at Ina sender info om passord og brukernavn til 

nettsiden, e-postene til hverandre og evt. annen viktig info 

til de nye styremedlemmene. 

 

 Ina sender ut ungdomsbrosjyrer til DA. Det er 22 DA. 

Ønskelig at det blir sendt ut 50 stk. hvert DA. Ina bestiller 

600 brosjyrer til.  

 

 Vi opprettet en hemmelig styregruppe på facebook 



  
 

 

 

 Skypemøte 2 mai kl. 19:00, Thomas ordner. Skypenavn 

legges på den hemmelige gruppen.  

 

 Endring som skjedde i etterkant av konstitueringsmøtet: 

Leiren blir satt til 4-7 aug. ettersom dette passer for Bjarne.  

 

 

 




