Referat Møte i Ungdomsgruppa 04.02.09
Tilstede:
Shakeel Ahmed
Benjamin Marks
Kenneth Sandberg
Grazyna Askersrud
Silje Bækkelund
Joachim Espe
Kim Leon Åstorp
Morten Rønningen
Vidar Rønsen
Ole Guttorm Brenden

(avd 246)
(avd 603)
(avd 617)
(avd 246, Klubbleder Royal Cristiania)
(avd 850)
(avd 605)
(avd 605)
(avd 603)
(avd 605)
Org Arbeider.

Godkjenning av innkalling
Godkjent
Ungdomskurs
Ungdomsgruppa har opprinnelig planlagt ungdomskurs 20 – 22.02.09. Da dette ”kolliderer” med
ungdomskurset som Fellesforbundet sentralt skal ha på Sørmarka, bestemte ungdomsgruppa seg
for å flytte dette til 13 – 15.03.09.
Det ble bestemt at Østfold også skal få tilbud om å delta på dette kurset.
Kurset vil bli holdt i Trysil med mulighet for å stå på ski fra lunsj lørdag og ut dagen. Avreise vil
bli fredag 13.03.09 kl 1400 fra Yongstorget.
Temaer som ungdomsgruppa ønsker å ha på kurset er:
Forhandlingsteknikk
Permisjon og oppsigelser
Tillitsvalgt i klubb/avdeling
Møteledelse/Referatskriving
Distriktskontoret v/Ole Guttorm lager en kursinvitasjon med hjelp av Leder i ungdomsutvalget
som blir sendt ut så snart den er ferdig. Alle oppfordrer flest mulig til å melde seg på og få hengt
kursplakaten opp på sine arbeidsplasser.
Aktivitetsplan og budsjett
Aktivitetsplanen og budsjettet for ungdomsgruppa ble gjennomgått.

Yrkes og utdanningsmessa 26 – 28 Februar.
Ungdomsgruppa diskuterte deltagelse på yrkes og utdanningsmessa i Oslo Spectrum og vil delta
aktivt der med å profilere forbundet sammen med LO.
Ungdomsgruppa jobber med å få med deltagere til messen.
De som meldte sin interesse til å delta på messen under møtet er:
Kenneth Sandberg
Morten Rønningen
John Vidmark Flatebø
Benjamin Marks
Shakeel Ahmed
Silje Bækkelund
Distriktskontoret tar kontakt med LO for å få meldt på disse til messen og satt opp en vaktliste.
1 Mai.
Ungdomsgruppa jobber med å få til et paroleverksted.
Det har kommet en oppfordring fra LO om å danne en egen ungdomsbolk i toget.
Ungdomsgruppa mente dette hørtes greit ut så lenge vi får gå med våre egne paroler.
LO ungdom skal ha en konsert etter toget på sub scene. Dette vil bli et rusfritt arrangement.
OGF Skal også ha et arrangement etter toget som det ble informert om.
Lærlingpatrulje
Ungdomsgruppa diskuterte mulighetene for å gjennomføre en lærlingpatrulje i løpet av våren.
Det var stor interesse for å delta på dette, men det kreves en del planlegging for å få det
gjennomført.
Ungdomsgruppa jobber videre med saken.
Eventuelt
Silje tok opp valget i 2009. Det ble diskutert en bruk stemmeretten kampanje, hvor
ungdomsgruppa kan være aktive med å dele ut flyers. Det ble presisert viktigheten med at denne
kampanjen skal så langt det er mulig være nøytral.
Oslo 04.02.09
Ole Guttorm Brenden, referent.

