Referat Ungdomsrådsmøte 02.03.08 kl. 10.00
Rica Hotell Gardermoen
Fremmøtte representanter:
Mary-Anna Moen (NIHF), Ingrid Haugen (NIHF), Caroline Nerbø (Nattfari), Stine Kaiander
(Sleipnir), Frida Standal (sleipnir), Malin Nordeng (Sleipnir), Karoline Karlsen Husejord
(Gandur), Vilde Steiner (Arvakur), Liv Runa Sigtryggsdottir (Hørdur), Ida Vestbø Tokheim
(faxi).
Når ikke annet fremgår av denne protokollen, er beslutningene enstemmige.
Sak nr.:
Sak:
Vedtak/Orientering:
1
Velkommen
Leder for BUB, Mary-Anna Moen ønsker alle
representantene velkommen
2
Val av ny
Innstilling fra valgkomiteen på Caroline Nerbø.
ungdomsrepresenta Caroline Nerbø ble valgt
nt
3
Oppsummering av Gjennomgang av årsrapporten til BUB
fjoråret
4
Evaluering av de
Alle de fremmøtte representantene gjennomgikk
ulike aktivitetene i hva deres klubb gjorde for barn og ungdom i 2007.
de ulike klubbene
Her var det forskjellige aktiviteter gjennomført:
• Juleritt
• Juniorleir m/hest
• Juniorleir u/hest
• Morrostevne
• Helgesamlinger
• Underholdning på stevne
BUB skal også sende ut et skjema til
ungdomslederne i de ulike klubbene fyller ut hva de
har gjort i 2007

Ansvarlig:

BUB
5

Hva kan vi gjøre
for å få mer
aktivitet?

•
•
•

6

Orientering fra
annual youth
meeting i

Informasjon ut til klubbene
Mer aktivitet på hjemmesida, da spesielt på
BUB sin side.
Gjøre det bedre kjent at BUB har en egen
side inne på www.islandshest.no
(www.islandshest.no organisasjonen
utvalg bredde) Her vil vi etter hvert legge
ut info. Som kan være nyttig for
ungdomsrepresentantene.

Mary-Anna Moen hadde en kort oppsummering fra
hva som var de viktigste sakene under dette møtet:
• Alle landene kom med en årsrapport

Reykjavik 15-16
februar

•
•

•
7

Informasjon om
Feif-cup

•
•
•

•

8

Informasjon om
ungdommskonferansen

9

Pinsen 2008

10

Eventuelt

Feif-cup 12-20 juli 2008 var et viktig tema
under ungdomsmøtet, her var en del
informasjon.
Hestens velferd, hva kan vi gjøre for å bedre
den? Her var alle landene enige om at
informasjon og opplæring er et viktig
middel.
Island fikk prisen ”best youth country of the
year”
Feif-cup 2008 skal være 12-20 juli i
Brunnadern i Sveits
Norge skal sende 5 ungdommer og 2 ledere
For å få være med i uttaket til denne cupen
må ungdommene kvalifisere seg. Til nå har
det bare vært et stevne dette har vært mulig
på, da Pinsestevnet. Vi ønsker derfor at det i
år skal være flere klubber som arrangerer
trail og flaggritt som en del av sine stevner,
og at disse sender resultatene inn til oss.
Dersom vi mottar disse resultatene innen
12.mai så vil vi ta med disse resultatene i
uttaket.
Gangartskonkurranse, trail og flaggritt teller
likt i uttaket.

Vi vil i år prøve på nytt med å arrangere en
ungdomskonferanse. Denne vil bli arrangert til
høsten da mest sannsynlig i oktober. I den
forbindelse er vi avhengige av tilbakemelding fra
klubbene om hva de ønsker mer informasjon om og
hva de har behov for å lære mer om. Dersom
Ungdomskonferansen er et tilbud som klubbene
ønsker å beholde er vi avhengige at de bidrar med
ønsker og innspill.
Vi skal også i år arrangere trail og flaggritt under
pinsestevnet i seljord. For å gjennomføre dette på
en måte som gjør at ikke de 3 som sitter i BUB skal
sitte med alt arbeidet, ble det bestemt at de
ungdomsrepresentantene fra de ulike klubbene som
er tilstede under pinsen skal være med å hjelpe til
når de har tid. Dette er forholdsvis enkelt arbeid så
det vil ikke kreve mye av den enkelte dersom det er
flere som hjelper til.
• Det nye mandatet ble lest opp

