
  
 

 

 

Referat fra møte 2 i Ungdomskomiteen   

Tidspunkt: den 28.09.2018 klokken 16.00-19.00  

Tilstede: Victoria, Ronja, Iver (via Teams) og Eirik (via Teams), 

Kristiane (frå administrasjonen)                                                                          

 

Sak Tittel og orientering 

Prefiks  
06/18 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat 

Møtet er varsla via e-post. Referatet frå forrige møte er godkjent per e-post.  
 
Det vert lag til to sakar på eventuelt, sak 14/18 og 15/18. 
Sak UK 06/18 godkjent. 
 

07/18 Orientering frå forbundsstyre og administrasjon 
- Det vert informert om at UK sitt mandat er godkjent av Forbundsstyret. 
- Victoria og Ronja er med i arrangementgruppa til Oslo Idrettskrets sit 

ungdomsnettvert og gjev statusoppdatering. Komiteen er invitert til 
workshop. Konferansen er 25. april 

- Dei ulike seksjonane sitt ungdomsarbeid. 
- Oppdatering på nettsidene, UK har eiga fane.  
- Dato for Lederkurs for Ungdom er klart for 2019. 8.-10. ferbruar og 5.-7. 

april. 
- Alle opprettar Visma-profil.  

 
Orienteringane er tatt til etterretning.  

08/18 Programerklæring UK 
UK har starta arbeidet med å utvikle ei eiga programerklæring. Det blei 
gjennomført en brainstorming på møtet. Administrasjonen skriver meir utfyllande 
informasjon i samarbeid med leiar. UK vil sende programerklæringa på høyring 
blant alle ungdommer mellom 15-26 år før det vert sendt til godkjenning i 
forbundsstyret.  
 
Dokumentet er under arbeid. 

09/18 Forventningsavklaring 
Det blei gjort ei munnleg forventningsavklaring i UK  
 

10/18 Status kontakt med idrettskretsar 
Frå førre styremøte blei alle tildelt kvar sin region og fekk oversendt ein standard 
e-post som skulle sendast ut. Alle har kome i gang med arbeidet og har oppretta 
dialog med fleire av ungdomsnettverka i idrettskretsane.  
 
Oppdater arbeidet i Trello 
Styremedlemane orienterar frå arbeidet i sine idrettskretsar. 
Oppdatering med krets 2-4 g per år. 
 
 



  
 

 

Orientering 10/18 vert tatt til etterretning og arbeidet vidareførast med dei 
endringane som UK er blitt einige om. 

11/18 Kartlegging ungdomsidrett 
Komiteen vil at eksisterande undersøking skal brukast som måleinstrument for 
Lederkurs for ungdom.  
Kartlegging av ungdomsidretten vert sett på vent til 2019. 
 

12/18 Varamedlem 
Lista over interesserte vert presentert og UK vurderte om dei har nok 
informasjon til å innstille ein person til varamedlem.  
 
Sak 12/18 UK vedtar å instille (etter å ha kontakta) eit utval av potensielle 
medlemmar. Forslaget vert sendt til forbundsstyret for godkjenning på neste 
styremøte. 

13/18 Representasjon og deltaking  
UK ønskjer å lage ein standard presentasjon som UK kan bruke på 
representasjonsoppdrag.  
Følgande personar deltek på dei ulike arrangementa UK har fått førespurnadar 
frå 

- NM i karate: Victoria Valner, Eirk skriver utkast  
- FLIS styremøte: Ronja Ongstad og Iver 
- Ledermøte: Ronja Ongstad og Iver  
- Olympisk Akademi: Iver 

 
Administrasjon videresender mal og stikkord til en standardpresentasjon. 
  

14/18 Eventuelt 
Det er eit ønskjer å oppnemne 1-2 nye styremedlemar for å bli mindre sårbare 
for sjukdom og andre uforutsette ting.  
 
 
Vedtak 14/18 
UK innstiller eit medlem i NKF til styremedlem. Forslaget vert sendt til 
forbundsstyret for godkjenning på neste styremøte. 
 

15/18 Lederkurs for seksjonane 
UK vedtek at alle som ikkje har gjennomført gult lederkurs gjer det samtidig med 
andre seksjoner. 
 

  
Møtet blei avslutta kl 18.30 

 

 

 

Neste møte er fredag 30. november kl 16.00 


