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ABURs medlemsorganisasjoner 
4H Akershus og Oslo 
ACTA – Barn og Unge i Normisjon - Region Øst 
Akershus Bygdeungdomslag 
Akershus Røde Kors 
Akershus Senterungdom 
Akershus Sjakkrets Ungdom 
Akershus Sosialistisk Ungdom 
Akershus Unge Høyre 
Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM-speidere 
Asker og Bærum krets av Norges Speiderforbund 
AUF i Akershus 
Bygdelagssamskipnaden 
CISV Oslo og Akershus 
Den Norske Turistforening Oslo og Omegn 
Det Norske Misjonsselskap barne- og ungdomsorganisasjon NMS U – Region Øst 
Follo krets av Norges Speiderforbund 
Framfylkingen i Akershus 
FRIBU Akershus 
Frilynt Akershus 
Hyperion Øst 
JUBA Oslo og Akershus krets 
KFUK-KFUM Region Oslo og Akershus 
Kristen Idrettskontakt Viken 
Laget - Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag – Region Øst 
Miljøagentene i Akershus 
Norges Jeger og Fiskerforbund – Akershus 
Norges Livredningsselskap i Akershus: Romerike krets, Sjøstjerna Svømme- og  

Livredningsklubb og Vestby Svømme- og Livredningsklubb 
Norges Unge Katolikker - Distrikt Øst 
Norsk Folkehjelp Region Øst 
Norsk Luthersk Misjonssamband – Region Øst 
Oslo, Akershus og Østfold krets av Juvente 
Oslo krets av Norges KFUK-KFUM-speidere 
Romerike krets av Norges KFUK-KFUM-speidere 
Romerike krets av Norges Speiderforbund 
Søndagsskolen - Oslo og Akershus krets 
Viken Fremskrittspartis Ungdom 
Viken Kristelig Folkepartis Ungdom 
Viken Natur og Ungdom 
Viken Unge Venstre 
Østlandets Baptistungdom 
 
 

ABURs observatørorganisasjoner 
Ny Generasjon Akershus 
Skeiv Ungdom Oslo og Akershus 
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ABURs tillitsvalgte i perioden 25.4.2019 – 16.4.2020 
 
Styret 
Leder   Sigurd Vestrheim, 4H Akershus og Oslo 
Nestleder  Thea Madicken Eugenie Bildsten, Viken Natur og Ungdom 
Representant  Eivind Wærstad Kårbø, Viken Fremskrittspartiets Ungdom 
Representant  Kari Bjørnø Vangen, 4H Akershus og Oslo (fram til 1. mars 2020) 
Representant  Claus Tornsberg, Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus 
1. vararepresentant Vidar Falck-Muus, Follo krets av Norges Speiderforbund 
2. vararepresentant Kent Remi Westergren, Østlandets Baptistungdom 

 

 
Styret i ABUR 2019-2020 – f.v., Eivind Wærstad Kårbø, Sigurd Vestrheim, Claus Tornsberg, 
Hans Kristian Solberg (daglig leder frem til 1. november), Kari Bjørnø Vangen (daglig leder 
fra 1.3.2020) og Thea Madicken Eugenie Bildsten. 1. vara Vidar Falck-Muus og 2. vara Kent 
Remi Westergren var ikke til stede da bildet ble tatt 
 
Arbeidsutvalg  
Sigurd Vestrheim, Thea Madicken Eugenie Bildsten og Eivind Wærstad Kårbø. 
 
Valgkomitéen i ABUR 
Leder regionsekretær i Viken Natur og Ungdom Adam Reiremo Granberg og medlem fra 
AUF i Akershus Tiril Ljøstad. 
 
Revisor for perioden 
Harald Karlsen 
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Drift 
Hans Kristian Solberg var ansatt som daglig leder frem til 1. november 2019, han gikk da ut i 
4 års permisjon. Kari Bjørnø Vangen ble ansatt i et 4 års vikariat som daglig leder fra 1. mars 
2020. 
Administrasjonens arbeidsoppgaver kan oppsummeres slik: 

 Sekretær for styret 
 Ansvar for administrative oppgaver ved kontoret 
 Kontakt med medlemsorganisasjonene, fylkeskommunen og andre samarbeidspartnere 
 Økonomistyring og budsjettarbeid 
 Saksforberedelser og etterarbeid fra styremøter, konferanser og årsmøter 
 Saksbehandling av organisasjonenes søknader om fylkeskommunale tilskudd. I 2019 

fikk 37 organisasjoner tildelt tilskudd. 
 Ansvarlig for eventuelle prosjekter ABUR påtar seg 
 Deltakelse i fylkesomfattende råd og eksterne fora der det er naturlig at ABUR er med 
 Hovedansvar for oppfølging av prosjekter i regi av ABUR 
 Utfører andre oppgaver som styret måtte vedta 

 
ABUR holder til i Akershus fylkeskommunes lokaler i Strømsveien 62 på Strømmen. Her 
deler vi lokaler mer Viken Teaterråd, Viken Kunstforeninger (Vikfo) og Akershus 
Fylkeshusflidslag (AF). 
 
Som en konsekvens av valgresultatet og påfølgende forhandlinger ble daglig leder valgt til 
ordfører i Enebakk. Dette er selvfølgelig ikke ideelt i en organisasjon med en ansatt, men vi 
har prøvd å gjøre det beste ut av det. Fra 1. november gikk han dermed ut i permisjon, og har 
kun kunnet utføre det aller nødvendigste i forhold til regnskap, løpende oppfølging av 
kontoret, planlegging av frivillighetskonferanse med andre paraplyorganisasjoner og søknad 
om fylkeskommunale tilskudd for Akershus-organisasjonene.  

 
ABUR til Viken Barne- og Ungdomsråd? 
I året som har gått har mye tid gått med på å følge opp og sette seg inn i hvordan den nye 
fylkeskommunen tar form, og se og komme med innspill på hvordan den bør følge opp de 
frivillige organisasjonene i det nye storfylket. 

De som stod bak 
planleggingen av 
frivillighetskonferansen 
2019 sammen med 
hovedutvalgsleder: F.v. 
Hans Kristian Solberg – 
ABUR, Vibeke Limi (FrP) 
– hovedutvalgsleder 
kultur, frivillighet og 
folkehelse, Tone Runsjø – 
Akershus Amatørteaterråd, 
Linda Grey – Akershus 
Kunstforeningers 
fylkesorganisasjon, Runar 
Sveen – Akershus 
Idrettskrets, Jon G. Olsen 

– Akershus Musikkråd og Marit Sørlie – Voksenopplæringsforbundet i Akershus. 
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På den administrative siden har vi samarbeidet 
med de andre paraplyorganisasjonene i 
Akershus. Vi har jobbet mest sammen med 
Akershus Idrettskrets, Akershus Musikkråd, 
Voksenopplæringsforbundet i Akershus og 
Akershus Amatørteaterråd/Viken Teaterråd. 
Men FFO i Akershus, Akershus 
Kunstforeninger (AKFO)/Viken 
Kunstforeninger (Vikfo), Forum for Friluftsliv i 
Akershus og Akershus Fylkeshusflidslag har 
også vært med. En stor takk til dere alle! 
 
De forskjellige frivillige organisasjonene har 
felles interesser i hvordan de frivillige 
organisasjonene prioriteres i fylkene, og vi har 
sett at dette er ganske så forskjellig fra Akershus 
til de andre fylkene. Akershus er nok de fylket 
som har vært flinkest på dette i Norge, mens det 
ser ganske annerledes ut i Østfold og Buskerud.  
 
Når det gjelder tilskuddssiden til regionale 
barne- og ungdomsorganisasjoner så har 

Akershus delt ut over 3,7 millioner til det som i praksis er medlemsorganisasjoner i ABUR. 
Med tilskudd til drift av ABUR og øremerket tilskudd til Ungdommens Kulturleir er 
totalsummen over 5 millioner.  
 
I Østfold deles det ut ca. 1 million til ØBURs medlemsorganisasjoner, og kun noen tusen til 
drift av ØBUR. ØBUR har ingen ansatt, og fylkeskommunen tar seg av forvaltningen av 
tilskuddene).  
 
I Buskerud var det satt av 0,- til våre søsterorganisasjoner. Forskjellene er enorme, selv om en 
skal ha med seg at 
Akershus hadde 
dobbelt så stort 
innbygger-tall som 
både Buskerud og 
Østfold. 
 
Det er derfor 
veldig viktig at en 
får på plass et godt 
system for de 
frivillige barne- og 
ungdomsorganisasj
onene i det nye 
storfylket Viken. 
Her må vi bidra! 
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Et ledd i det å få opp kompetansen på området er frivillighets-konferansen vi har arrangert 
sammen med de andre paraplyorganisasjonene og Akershus fylkeskommune de siste årene. 
Her har vi tatt opp aktuelle tema som er viktig både for de som skal bygge den nye 
fylkeskommunen og oss i organisasjonslivet. 
 
Sammen med de andre 
paraplyorganisasjonene har vi også prøvd å 
dra med våre søsterparaplyer i Buskerud og 
Østfold til noen samlinger på administrativt 
plan for å i sammen spre informasjon og øke 
kompetansen, og bedre samarbeidet. 
 
ABUR har også vært representert på både 
styremøte, ordinært og ekstraordinært 
styremøte i Østfold Barne- og Ungdomsråd 
(ØBUR). 

 
Styrearbeid 
Styret har i skrivende stund avviklet 4 styremøter hvor en har behandlet 22 saker. I dette 
kapittelet vil vi først og fremst ta for oss det som ikke er orientert om under andre kapitler i 
årsmeldingen. Det som da blir igjen, er først og fremst studieturen. 
 
I forbindelse med det første styremøtet hadde vi en styresamling fra lørdag kveld til lunsj 
søndag hvor vi gikk igjennom hva ABUR er og hva vi driver med. En slik samling er nyttig 
både for nye styremedlemmer, og for de som har vært med en stund. I forbindelse med 
dannelsen av Viken fylkeskommune er det mange brikker som skal på plass, og mye av 
ABURs fokus har i år vært rettet mot at vi skal være med å bidra for at denne overgangen skal 
bli så bra som mulig får våre medlemsorganisasjoner i det nye storfylket. 
 
 

Viken fylkeskommune 
Datoen for sammenslåingen av Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner var 
1.1.2020, og nå er altså sammenslåingen et faktum. 
 
Hvordan den nye fylkeskommunen blir vil ha mye å si for både ABUR, og ikke minst våre 
medlemsorganisasjoner. Her har ABUR grovt sett arbeidet langs to linjer. På den ene siden 
hvordan en skal organisere barne- og ungdomsråd (BUR) i det nye fylket, og hvordan den nye 
fylkeskommunen bør være organisert og prioritere sitt arbeid ovenfor frivillige 
organisasjoner. At Viken får til et godt samarbeid med paraplyorganisasjonene, vil være en 
nøkkel til å få til et godt samarbeid med de frivillige organisasjonene i storfylket Viken. 
 
Både ABUR og Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) behandlet sak om sammenslåing av 
de to BURene til Viken BUR i årets som har gått. 
 
Når det gjelder fylkeskommunens organisering ovenfor de frivillige organisasjonene er den 
ikke gitt. Vår andel av fylkeskommunenes budsjett er veldig små, og arbeidet opp mot de 
frivillige organisasjonene er også både organisert og prioritert veldig forskjellig i de tre gamle 
fylkene.  
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Mange tenker kanskje ikke så mye på fylkeskommunen i det daglige, men for de regionale 
barne- og ungdomsorganisasjonene i Akershus vil dette kunne ha mye å si.  
 
Akershus fylkeskommune er sannsynligvis den fylkeskommunen som er mest opptatt av de 
frivillige organisasjonene av alle fylkeskommunene i hele landet, og de er nok også best på 
tilskuddsordninger til disse. I Buskerud og Østfold er ting litt annerledes.  
 
I Akershus hadde vi et politisk hovedutvalg som het «kultur, frivillighet og folkehelse», en 
egen frivillighetsmelding/dokument, paraplyorganisasjonene hadde partnerskapsavtaler som 
la føringer for samarbeidet med fylkeskommunen, og vi hadde en egen administrativ avdeling 
for «kultur, frivillighet og folkehelse» med personell som hadde kompetanse på frivillighet. 
Her leverte Akershus fylkeskommune opptil sin visjon: Ledende og levende. 
 

 
Viken fylke fra 1.1.2020 
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Vi må spre informasjon og kompetanse, og vi må arbeide for at nye Viken ikke skal bli en 
gedigen nedtur for det frivillige organisasjonslivet i Akershus. Her er både fjorårets og årets 
frivillighetskonferanse viktige arenaer for å spre informasjon og bygge kompetanse både blant 
våre medlemsorganisasjoner, og til fylkespolitikerne. Fjorårets konferanse ble veldig godt tatt 
imot. Mer om frivillighetskonferanse i egen bolk. 
 
Dette blir også i året som kommer den viktigste enkeltsaken vi må følge opp. Hvis vi ikke når 
i mål vil nye Viken fylkeskommune kunne bli en skikkelig nedtur for de regionale barne- og 
ungdomsorganisasjonene i Akershus. 
 
 

Studietur 
Årets studietur gikk til København i Danmark. I tillegg til å bli kjent innad i styret var målet 
med turen å finne ut mer om hvordan barne- og ungdomsorganisasjoners kår i et naboland. 
Mye viste seg å ligne, mens andre ting var ganske forskjellig. 
 

Første dagen i København besøkte vi Landsrådet for Norske barne- og 
Ungdomsorganisasjoner (LNU) sin søsterorganisasjon i Danmark, som heter Dansk Ungdoms 
Fællesråd (DUF). Her fikk vi en grundig innføring i hvordan det stod til i danske barne- og 
ungdomsorganisasjoner i forhold til Norge. Jakob Esmann, som tok imot oss, kjente til LNU 
og en del norske barne- og ungdomsorganisasjoner.  
 
DUF hadde mange av de samme organisasjoner som det LNU hadde. Den største forskjellen 
mellom Norge og Danmark var kanskje at de partipolitiske ungdomsorganisasjonene var mye 
mindre enn de er i Norge, og at de også har mye mindre påvirkning på sine moderpartier. 
 
Vårt besøk med en dansk partipolitisk ungdomsorganisasjon måtte utgå på grunn av sykdom, 
men i stedet fikk vi til et besøk i den norske sjømannskirken i København. Kirken er et 
møtepunkt for nordmenn med forskjellig bakgrunn og interesser i Danmark. 

ABUR på besøk hos Jakob Esmann og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) 
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Sjømannspresten pekte blant annet på holdningene til alkoholbruk i ung alder, og i 
møtevirksomhet som f.eks. foreldremøter, som en av de største forskjellene mellom Norge og 
Danmark. 
 

Tradisjonen tro besøkte vi også 
den norske ambassaden. Her fikk 
vi nok en gang en grundig 
innføring i dansk samfunnsliv, og 
samarbeidet mellom Norge og 
Danmark.  
 
Av severdighetene vi så på må vi 
trekke frem omvisningen vi fikk 
av en meget engasjert guide i 
København rådhus. Huset var et 
viktig symbol for demokrati, som 
en motvekt mot kongemakten, og 
borgerskapet i København hadde 
lagt mye penger i dette. Huset er 
fullt av symbolikk, og en finner 
stadig nye delvis skjulte symboler. 
Blant annet var den norske maler 

Emanuel Vigeland med og malte interiør i rådhuset. 
 
 

Ungdommens Kulturleir (UKL)  
ABUR arrangerte 28. juli til 2. august Ungdommens Kulturleir (UKL) for ungdom mellom 13 
og 17 år på Follo folkehøgskole i Vestby. UKL ble arrangert for 24. gang, og det var den 23. 
gangen dette ble holdt på Follo folkehøgskole. 
 
UKL er en kurssamling av forskjellige kulturkurs. 44 deltagere var med på årets kulturleir. 
Også i år arrangerte vi filmkurs, tegneserietegnerkurs, hip-hop-kurs, teaterkurs, musikalkurs 
og låtmakerkurs. Det var med deltagere fra hele 16 kommuner av 22 i Akershus, og 3 
kommuner i Buskerud og Østfold. I år sendte vi ut informasjon til kommunene i de to andre 
«Vikenfylkene». Vi fikk ikke med mange deltagere fra disse delene av Viken denne gangen. 
Det har sikkert mange grunner, som andre vaner, konkurranse mot mer lokale tilbud, 
avstander og så er det selvfølgelig få utenfor Akershus som har kjennskap til dette tilbudet. 
 
I år hadde vi ny instruktør på tegneseriekurset i Tore Strand Olsen. Tore har lang erfaring med 
kursing av ungdom, og det merket en godt på kurset. 
 
På filmkurset instruerte Morgan Davidsen deltagerne i å det å lage film fra idé til ferdig 
produkt på fem dager! I år ble det laget en kortfilm. 
I år var Kristin Indahl tilbake som instruktør på teaterkurset. Deltagerne skrev og fremførte 
eget stykke, som ble fremført på arbeidsvisningen som avsluttet kulturleiren. Det var sterke 
saker! 
 
På hiphop-kurset var igjen instruktør Hulda Kristina Løseth Vestvik, som var med oss for 
femte gang. I tillegg til å drive både eget dansestudio i Verdal og jobbe i Raw Dance Studio i 
Tronheim har hun har sine hip-hopstudier fra skoler i Stockholm, New York, Oslo og Paris. I 

ABUR i ambassaden med rådgiver Håkon Ugletveit Jahr og 
Ministerråd Lars Andersen. 
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tillegg har hun jobbet mye rundt i Trøndelag 
som koreograf for forestillinger, og selv vunnet 
flere battles. Sammen med deltagerne på kurset 
sitt koreograferte hun dansen stil årets camplåt. 
 
Musikalkurset ble igjen holdt av Tom Nilssen. 
Her fikk deltagerne prøvd seg både på sang og 
dans – samtidig. Gjennom hele uka kunne en 
høre fremføring av kjente sanger fra 
musikalhistorien. Tom Nilssen er utdannet 
danser og koreograf fra London og Statens 
Balletthøgskole. 
 
Låtmakerkurset ble i år gjennomført av Olav 
Tronsmoen, som har vært med oss flere ganger 
før, og nykommer Baard Mathias Bonsaksen. 
Olav er produsent og musiker, og har blant 
annet jobbet med Ina Wroldsen, Maria Mena, 
Karpe Diem, Gabrielle og Truls.  
 
Baard Mathias Bonsaksen er en artist og 
låtskriver fra Sandefjord. Han vokste opp i en 
musikals-familie hvor kreativitet kom i mange 
ulike former, Baard begynte tidlig å skrive og produsere sine egne låter. I løpet av de siste to 
årene har Baard jobbet med artister og låtskrivere/produsenter som Ina Wroldsen, Two Inch 
Punch, Arnthor Birgisson, Matoma, Mac and Phil, m.fl. I samarbeid med disse har han bidratt 
på låter beregnet for andre artister parallelt med at han har jobbet på sitt eget soloprosjekt. 
 
Fremføringen av fellesnummeret under avslutningen av kulturleiren satte et verdig punktum 
for kulturleieren! 
 
Arrangementet ble støttet av Akershus fylkeskommune. Denne er en forutsetning for å kunne 
arrangere UKL på denne måten, og fylkeskommunen er samtidig med på å støtte driften på 
Follo folkehøgskole som de eier. Vi fikk også i år mange fine oppslag fra kulturleieren i 
lokalpressen i Akershus. 
 
Ellers så må vi igjen få rette en stor takk til Follo folkehøgskole og det fantastiske personalet 
der. De er med på å legge en perfekt ramme for kurset. Glemmes må heller ikke leirsjef og 
husledere som stiller opp år etter år, og passer på at alle står opp og legger seg til rett tid, og 
ellers har det bra gjennom denne uka. De gir alt for at ungdommene skal ha det bra. De tar 
alle utfordringer som kan dukke opp på en slik leir på strak arm! 
 
Nå er vi i gang igjen med planleggingen av årets UKL, og vi tror og håper det skal bli minst 
like bra som i fjor.  
 
 

ABURs årsmøte i 2019 
Årsmøtet for 2019 ble avholdt 25. april i fylkestingssalen i Oslo. Sigurd Vestrheim fra 4H 
Akershus og Oslo ble gjenvalgt som ny leder.  
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Samarbeidsprosjekter– og partnere 
 

 

Akershus 
fylkeskommune 

 

Viken 
fylkeskommune 

 
Administrativt kontaktpunkt 
Janne Lundgren har vært ABURs administrative kontaktperson i Akershus fylkeskommune. 
Vi er veldig glade for at hun, med sin kompetanse på frivillighet, også vil være det i nye 
Viken fylkeskommune. Videre har hun et stort nettverk som det er viktig for oss i ABUR å 
kunne dra veksler på. Samarbeidet med fylkeskommunen er videre regulert i en 
partnerskapsavtale. 
 
Politisk organisering 
Med den nye fylkeskommunen har vi fått parlamentarisme. Det betyr at det er en politisk 
valgt leder som er sjef for sitt område. Det er nesten på samme måte som en minister i en 
regjering. Camilla Sørensen Eidsvold (SV) er fylkesråd for kultur og mangfold, som vi håper 
å få et godt samarbeid med. 
 
Økonomisk støtte til organisasjonene 
ABUR forvalter fylkeskommunens tilskudd til de regionale barne- og 
ungdomsorganisasjonene i Akershus. For 2020 skal tilskuddet på 3.719.000,- videreføres 
indeksregulert. Tilskuddene er utrolig viktig for driften av de regionale barne- og 
ungdomsorganisasjonene i Akershus, og gjør at en kan være bedre på kursing av ledere og 
tillitsvalgte enn i mange andre fylker.  
 
 

De andre paraplyorganisasjonene i Akershus 
 
Paraplyforum Akershus 
I Akershus er det etablert et forum bestående av administrativ 
leder i paraplyorganisasjonene Viken Idrettskrets, Akershus 
Musikkråd, Akershus Barne- og Ungdomsråd, Akershus 

Amatørteaterråd, og Voksenopplæringsforbundet Akershus.  
 
Tidvis har vi også hatt møter hvor også Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Akershus, 
Forum for Natur og Friluftsliv Akershus, og fylkesorganisasjonene Viken Kunstforening og 
Akershus Fylkeshusflidslag i forbindelse med Viken-saken. 
 
Dette er møter på administrativt nivå (daglig ledere) når det er saker som angår alle frivillige 
organisasjoner skal diskuteres, eller når svar skal gis til fylkeskommunen og politikere. Vi har 
også planlagt frivillighetskonferansene sammen de siste årene. Her har vi også fått med 
Akershus fylkeskommune som tilrettelegger og samarbeidspartner med på laget.   
 
 
 

En paraplyorganisasjon 
har flere regionale 
medlemsorganisasjoner 
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I forbindelse med prosessen rundt Viken merker vi godt at vi samarbeider med mange dyktige 
folk, som har stor kunnskap, erfaring og kontaktnett.  
 
 

Nettverkssamarbeid mellom Barne- og Ungdomsrådene (BURene) 
i Norge og LNU 
ABUR har samarbeidet med barne- og ungdomsråd i de andre fylkene gjennom et samarbeid 
som blir koordinert av Landsrådet for Norges barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU). 
Dette skjer i hovedsak gjennom felles kurs og konferanser. Fokus skal være på 
erfaringsutveksling og kompetansebygging.  
 
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er en rådgiver og 
informasjonsspreder for barne- og ungdomsorganisasjonenes sentralledd. Ved å gå inn på 
LNUs hjemmeside kan alle interesserte motta LNUnytt på e-post. Her er det et mangfold av 
tilbud om forskjellige kurs og seminarer for organisasjonene som ofte er gratis eller veldig 
rimelig å være med på. Dette tilbudet har vi i ABUR dratt nytte av, med gode 
tilbakemeldinger. 
 
Samarbeidet er nå organisert i et mer formalisert samarbeid med et eget arbeidsutvalg (AU). 
Vi i ABUR var av dem som mente det var unødvendig å formalisere et samarbeid som bare 
skal ha et par samlinger i året. Vi har hatt en lignende modell tidligere i samarbeidet, og den 
gikk vi bort i fra. Flertallet ønsket imidlertid nå dette, så nå får vi se hvordan denne modellen 
fungerer. 
 
 
 
 

Kurs og representasjon 
I tillegg til styremøter og annen møtevirksomhet som følger av daglig drift, har daglig leder 
arrangert og vært med på en rekke møter og seminarer.  
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Ungdommens Kulturleir ble arrangert 28. juli til 2. august - se egen sak. 
 
13. februar hadde ABUR det årlige tilbudet om kurs i utfylling av ABUR-søknad for 
nybegynnere. 
 
Medlemsorganisasjonene må gjerne komme med ønske om kurs som ABUR kan arrangere. 
Det er ikke til å unngå at en noen ganger kolliderer når det gjelder dato med andre 
arrangement. Hvis en ønsker at en skal kjøre kurset en gang til er det bare å gi beskjed, så skal 
vi vurdere om vi kan kjøre det igjen. 
 

Informasjonsarbeid  
Styret ønsker at ABUR kan brukes til å spre informasjon om organisasjonenes egne 
arrangementer, som kan være aktuelle for andre. Vi kan ta med korte meldinger om dette i 
”Nytt fra ABUR”. Da er vi imidlertid avhengige av å få denne informasjonen i god tid på 
forhånd. ”Nytt fra ABUR” og informasjonsmailer er sendt ut med ujevne mellomrom etter 
behov til organisasjonene, hvor aktuelle saker blir bekjentgjort. 
 
Vi ønsker fortsatt å motta medlemsorganisasjonenes blader, infoskriv og lignende. 
Kunnskapen om hva som skjer i organisasjonene vil være til stor hjelp for oss i vårt arbeid for 
de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Akershus. 
 
Send gjerne en e-post om tips på innhold til abur@online.no. 
 

Oppfølging av arbeidsplanen 
Fjorårets årsmøte vedtok en arbeidsplan i seks kulepunkter. Nedenfor står et kort sammendrag 
av hvordan styret mener dette er fulgt opp i året som har gått. 
 
Følge opp etablering av Viken 
fylkeskommune 

Denne er fulgt opp i styret, særlig gjennom prosess mot ny Viken BUR. 
Daglig leder har sammen med de nye paraplyorganisasjonene jobbet mye med 
etablering av den nye fylkeskommunen, og hvordan den bør være ovenfor 
frivillige organisasjoner. Frivillighetskonferansen i både 2019 og 2020 har 
etablering av Viken som tema. 

Arrangere kurs i forskjellige tema I tillegg til Ungdommens Kulturleir har vi arrangert kurs i og søknadskurs. På 
grunn av permisjon av daglig leder har det ikke blitt flere kurs i høst/vinter. 

Bruke ny nettside til å fremme 
informasjon om støtteordninger, 
frivillig-politiske diskusjoner og oversikt 
over ABURs medlems-organisasjoner 
 

Utvikling av nettsidene er en av de tingene vi ikke har kunnet prioritere i 
forbindelse med permisjon av daglig leder. 
 

Videreutvikle Ungdommens Kulturleir 
(UKL) 

I 2019 inviterte vi for første gang ungdom fra Buskerud og Østfold til å delta 
på UKL. Det vil vi også gjøre i 2020. 
 

Arrangere frivillighetskonferanse 
sammen med andre 
paraplyorganisasjoner 
 

Det blir det den 21. april. 
 
 
 

Generelt arbeide for bedre 
rammebetingelser for de regionale 
barne- og ungdoms-organisasjonene 
 

For 2020 vil tilskuddsordningene som var i de tre fylkene bli videreført. Fra 
2021 vil en gradvis få felles ordninger for hele Viken. 

 


