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Bakgrunn 

Feiring Ungdomslag (FUL), Fløygir og Feiringregjeringa (FR) er uformelt knyttet til 

hverandre fordi forsamlingshuset Fløygir eies av FUL, men driftes av Feiringregjeringa, etter 

en avtale inngått i 2010. FUL har i praksis ikke vært aktivt de siste årene, utover at det 

avholdes årsmøte og et styre velges, altså et minimum for å kunne stå som juridisk eier av 

Fløygir. Feiringregjeringa har fått 1.3 millioner kroner fra Eidsvoll kommune til vedlikehold 

av Fløygir, etter salget av kommunelokalet. Dette gjør at det er nødvendig å finne en 

driftsform som fungerer, hvor pengene kan forvaltes på en forsvarlig og hensiktsmessig måte.  

FR har bedt meg om å komme med et forslag til en skisse for hvordan vi kan få FUL på beina 

igjen, og samtidig ivareta Fløygir bedre og knytte disse tettere til Feiringregjeringa, som skal 

forvalte vedlikeholdsfondet.  

Situasjon i dag 

 FUL har et valgt styre, men ingen aktivitet. FUL går glipp av mange muligheter for 

tilskudd fordi de ikke har et organisasjonsnummer, eller noen medlemsmasse. Vi er 

kanskje i ferd med å oppfostre en generasjon unge som ikke kjenner eierskap og 

ansvar for Fløygir. Det har vært gjort gjentatte forsøk på å starte opp igjen FUL, uten 

hell.  

 Feiringregjeringa har et oppvekstdepartement, med en minister og arbeidsgruppe, som 

har som oppgave å skape gode oppvekstvilkår og trivsel for barn og unge i bygda, 

altså temmelig sammenfallende med hva man kan tenke seg at et ungdomslag skal 

drive med.  

 Vi har ingen lag eller foreninger i bygda hvor barn og unge har reell medvirkning 

gjennom organisasjonsarbeid eller får opplæring i dette 

 Den daglige driften og vedlikeholdet av Fløygir gjøres av privatpersoner som ikke har 

noe mandat eller formell tilknytning til verken FR eller FUL 

 Det er uklarhet i ansvarsforhold vedrørende huset, rundt leieforhold og bruk.   

 Bygda vår har 950 innbyggere og et høyt aktivitetsnivå. Mange forstrekker seg og det 

har vært en tendens de siste årene at det er vanskelig å skaffe folk til større verv 

(Idrettslaget, ministerposter i Feiringregjeringa, Pensjonistforeningen).  

Organisering 

Vi bør finne en modell som er bærekraftig og som utnytter ressursene på en bedre måte. En 

driftsform som ivaretar hensynet til huset, til barn og unge i bygda, og til knappheten på 

voksenressurser til å drifte både hus og aktiviteter.  

Vi kan ikke legge ned FUL, så laget må eksistere i en eller annen form.  

Jeg mener Feiringregjeringa bør stille ressursene i Oppvekstdepartementet til rådighet for et 

nytt barne- og ungdomslag i bygda. Det betyr i praksis å avvikle oppvekstdepartementet og 

kanalisere alt engasjement for barn og unge inn i Feiring barne-og ungdomslag. Det er et nytt 



navn på en gammel forening, som har eksistert (i hvert fall på papiret) i over hundre år. Det 

nye navnet markerer en ny start, og signaliserer at vi favner bredt. Det som nå heter 

oppvekstminister (og som foreslås av en valgkomité på lik linje med de andre ministrene) vil 

da bli leder for barne-og ungdomslaget, og få med seg et styre/arbeidsgruppe på 6-7 personer, 

som bør bestå av både unge og eldre, folk som kan drive aktivitet og folk som kan drifte 

huset. F.eks. kan leder (tilsvarende tidligere minister) være aktivitetsleder, mens nestleder er 

en person som har kompetanse på drift og vedlikehold av huset. Alternativt kan man tenke at 

det er en leder og nestleder som er hhv. voksen og barn/ungdom. Alle i Feiring oppfordres til 

å bli medlemmer i FBUL. Man må være medlem i FBUL for å bruke fritids-og 

ungdomsklubben (kan gjerne være en symbolsk sum i kontingent pr. år).  

FBUL skal ikke formelt legges under Feiringregjeringa. Laget skal fortsette å eksistere som 

en uavhengig organisasjon, men har representasjon inn i Feiringregjeringa, og få sine 

kandidater til styremedlemmer foreslått av Feiringregjeringas valgkomité. FBUL må avholde 

eget årsmøte med egen protokoll og årsmøteprosedyrer, men det kan for eksempel gjøres i 

umiddelbart etter Feiringtinget, når kandidater til styret foreslås på linje med de andre 

arbeidsgruppene i Feiringregjeringa. Styremedlemmene i FBUL veksler på å møte i 

Feiringråd, avhengig av hvilke saker som står på agendaen.   

Om FR skulle avvikles, eller gå over i en annen form, kan FBUL fint fortsette, siden FBUL 

har et selvstendig styre og økonomi.  

Aktiviteter 

Oppvekstdepartementet har hatt som oppgave å drive fritidsklubben og ungdomsklubben. Et 

nytt barne-og ungdomslag vil da drifte disse. De andre aktivitetene oppvekst har drevet, som 

akedag og UngKunst, kan fint legges under det nye FBUL hvis det er interesse for at det 

fortsetter. UngKunst var et fast innslag under Moro ved Mjøsa, som nå ikke drives i samme 

form lenger.  

Styret kan hente inn ressurser til å drive med ulike aktiviteter, som friluftsliv, håndarbeid 

(samarbeid med håndarbeidsklubben?), kunst, foto, musikk o.l. Det finnes også et godt tilbud 

om kurs og seminarer i regi av paraplyorganisasjonen Frilynt.  

Økonomi 

FBUL vil fortsette å ha sin egen økonomi. Styret må ha en kasserer og laget skal fortsatt ha 

egen konto, til drift av laget. Slik det fungerer i dag, er økonomien til laget allerede skilt ut fra 

driften av huset. Pengene fra kommunen vil overføres til en konto i FRs navn, og øremerkes 

vedlikehold. Feiringregjeringa har vedtatt at disse pengene skal stå på en egen konto, og at det 

skal skrives statutter knyttet til bruken av dem. FR blir ikke avkrevet noe rapportering fra 

Eidsvoll kommune, men det vil være ryddig å holde midlene regnskapsmessig adskilt og gi en 

årlig rapport på hvordan pengene er brukt.  

Leder i FBUL legger fram forslag i Feiringråd om hvordan pengene fra kommunen kan 

brukes, basert på innspill fra styre, medlemmer og evt. fagfolk. Andre lag og foreninger kan 

også komme med forslag til FBUL, og disse tas inn til Feiringråd. Feiringrådet har siste ord, 

men unngår å bli sittende med detaljer og vurderinger rundt bruken av pengene.  

 



Drift 

Styret i FBUL har ansvar for husregler, kontrakter, utleie etc. FBUL, evt. i samarbeid med 

FR, finner en løsning på system for booking, fakturering osv.  

Slippe unger og ungdom til 

Det er viktig å ikke framstille dette som at vi nå har gitt opp ungdommen og at vi voksne 

overtar. Dette er en måte å få etablert et mer solid rammeverk, og gi ungdommene noen 

verktøy for å kunne bli mer delaktig i drift og aktiviteter ved huset. Det er viktig å understreke 

at huset tilhører ungdomslaget, og ungdomslaget er åpent for alle. Det er ikke mange fora i 

dag hvor barn og ungdom blir kjent med foreningsarbeid. Under voksnes veiledning kan 

ungdommer fint klare å sitte i styre og stell. De voksne som velges inn i FBUL må være 

lydhøre overfor de unge, men også kunne sette foten ned om nødvendig, særlig i saker som 

angår bruk og drift av huset.  
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