EIDSBERG KOMMUNE
Ungdomsrådet

13.02.2014/TOA

VEDTAKSPROTOKOLL
Møtested: Heggin 1
Møtedato:
Innkallingsmåte: Skriftlig
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

11.02.2014 Tid: 15.30

Navn
Maria Hauge
Karoline Johanne Opsahl
Anders Solbakken
Sigurd Solheim
Jenny W. Leung
Jørgen Vister
Philip L. Godal
Victoria Kotlarz Fløyås
Idun Gulla Dyrnes
Antaan Nilsen
Jenny Johnsrud Amundsen
William Fredrik Bakke Dahl

Forfall Møtt for

FO

FO
FO

FU

Av 12 medlemmer møtte 8 – medregnet møtende vararepresentanter.
I tillegg møtte:
Dessuten møtte:

Tone Åsrud Reime
Inger-Lise Schie Hystad

Maria Hauge ledet møtet.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.
Leder Maria Hauge orienterte om følgende:
Ungdomsrådets besøk på ungdomsskolen 21.01.14:
• Tok for seg klasse for klasse
• Opplevdes positivt
• Mer fokus på rus blant unge
• Neste møte planlegges til høsten i aulaen
Frokostmøte Betania:
• Møte for bl.a. nærinslivet
• Ungdomsrådet skal holde innlegg om bl.a. ungdomshus senere, men avventer til
etter besøket på ungdomshuset i Karlstad
Måsanfestivalen 2014:
Ønsker om innhold ble tatt opp under besøket på ungdomsskolen 21.01.14:
• Diverse ønsker om band – både «store» og lokale
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Flere konkurranser (volleyball – fotball – skating) + rodeo
Karoline har listen over forslagene

Oppgaver for ungdomsrådet:
• Maria og Karoline administrerer festivalen
• Hele ungdomsrådet er arbeidsgruppe
• Temaer – f.eks. Nei til narkotika?
• Det er ønskelig med logo og banner
• Utnevning av ansvarlige, f.eks. festivalsjef, sponsorsjef, logistikksjef m.v.
• Sponsorer
• Budsjett – (festivalen er 5 år i år)
• Eget «Måsanmøte» 27.02.14 kl. 14.00
Øvrige orienteringer:
• Håndbok for ungdomsrådet og årshjul publiseres på Facebooksiden
• Seminaret i Moss i begynnelsen av august. 6 stk er fortsatt interessert. Hva er
aldersgrensen for voksne meddeltagere?
• Maria og Idun deltok på informasjonsmøte om Mysen stasjon 06.02.14
• Karoline har oppnådd kontakt med Karlstad kommune vedrørende besøk hos
deres ungdomshus og jobber videre med saken. Hele ungdomsrådet og Inger
Lise bør delta.
Undersøker med Kai Roterud om det finnes LUK-midler tilgjengelig
• Det jobbes med medialinja ved Mysen videregående skole for å få tatt
gruppebilde – enkeltbilder av ungdomsrådet
• Jenny orienterte om arbeidet i 17.-maikomiteen: Er i rute
• Natteravnene skal ha alkoholfritt arrangement natt til 17. mai
Neste møte – fokus på:
• Innhold foredrag frokostmøte/næringslivsmøte
• Rus
• Drop out skole
• Læringer
• Hva skal til for å få ungdom til å bli i kommunen/komme tilbake
• Ungdomshuset
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GODKJENNING AV PROTOKOLL - UNGDOMSRÅDETS MØTE 26.11.13
UNGDOMSRÅDETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Protokoll fra ungdomsrådets møte 26.11.13 godkjennes.
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Protokoll fra ungdomsrådets møte 26.11.13 godkjennes.
Ungdomsrådets behandling:
Ingen forslag.
Ungdomsrådets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

2/14
REGLEMENT FOR UNGDOMSRÅDET
UNGDOMSRÅDETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Revidert reglement for Ungdomsrådet i Eidsberg kommune vedtas.
2. Sekretariatsfunksjonen ivaretas som tidligere.
3. Rådmannen bes i tillegg sikre at en person med nær tilknytning til
ungdomsmiljøet i kommunen stilles til disposisjon for ungdomsrådet.
4. Revidert reglement gjøres gjeldende fra 01. mars 2014.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Revidert reglement for Ungdomsrådet i Eidsberg kommune vedtas.
2. Rådmannen bes sikre at sekretariatsfunksjonen ivaretas av person med nær
tiknytning til ungdomsmiljøet i kommunen.
3. Revidert reglement gjøres gjeldende fra 01. mars 2014.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
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Ungdomsrådets behandling:
Ungdomsrådet fremmet følgende forslag:
1. Revidert reglement for Ungdomsrådet i Eidsberg kommune vedtas.
2. Sekretariatsfunksjonen ivaretas som tidligere.
3. Rådmannen bes i tillegg sikre at en person med nær tilknytning til
ungdomsmiljøet i kommunen stilles til disposisjon for ungdomsrådet.
4. Revidert reglement gjøres gjeldende fra 01. mars 2014.
Ungdomsrådets enstemmige innstilling:
Ungdomsrådets forslag vedtas.

