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15/01: Orienteringer/drøftinger - Ungdomsrådets møte 10.02.15
Ungdomsrådets behandling:
1. Kurs i søknadsskriving til spillemidler på kulturtorget 29.04. Noen fra ungdomsrådet bør
delta der. NB! Påmeldingsfrist 19.04.
2. Byggeplaner på Måsan? Ungdomsrådet har hørt at det skal bygges leiligheter på Måsan,
men stiller seg negative til det.
3. Victoria stilte spørsmål om Fylkesstyremøte i vår. Når blir det?Hun ønsket også å vite om
det ble et fredsseminar i sommer.
4. Skatebanen, jfr. protokoll fra møte 25.11.14.
Ungdomsrådet har søkt Sparebankstiftelsen om midler til nye elementer. Jenny og
Victoria skriver en kort beskrivelse av prosjektet til kommunedelplan for Idrett og
friluftsliv, slik at de har mulighet til å søke om spillemidler til høsten.
5. Inger-Lise orienterte om at ungdomskontaktene er en del ute på biblioteket og
Mørstadsenteret for å demme opp for ungdomsgjenger som lager bråk der.
6. Måsanfestivalen, jfr. protokoll fra møte 25.11.14
 Be ungdommene fra Mysebu i år også. Veldig vellykket i fjor.
 Arrangere konkurranser med gavekort
 Heller satse på lokale band enn et dyrt kjent band.
 Handle brus og godteri i Sverige. Det blir mye billigere.
 Skaffe sponsorer til premier og penger til konserten.
 Delta på dialogmøtene med idretten og lag og foreninger, for å få dem til å ha stands
på Måsanfestivalen. Da kan de kanskje rekruttere flere ungdommer til sine lag og
foreninger.
7. Jenny, Victoria, Antaan danner en gruppe som jobber med et friluftsarrangement for
ungdom i forbindelse med Friluftslivets år 2015.
8. Innebandy-turnering. Inger-Lise har lagt det ut på hjemmesidene, men ikke fått noen
respons. Turneringen er i Askim 20. mars.
Ungdomsrådets enstemmige vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15/02: Godkjenning av protokoll - Ungdomsrådets møte 25.11.14
Rådmannens forslag:
Protokoll fra ungdomsrådets møte 25.11.14 godkjennes.
Ungdomsrådets behandling:
Ingen forslag.
Ungdomsrådets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15/03: Ungdomshus - detaljplan investering og driftskonsept
Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling:
1. Driftskonseptet vedrørende innhold og organisering godkjennes med følgende tilleggsog endringsforslag:
·
·
·
·

Ungdomsrådet ønsker å holde mulighetene åpne for å etablere et kjøkken i
ungdomshuset med tiden, selv om det ikke er lagt inn i dagens plan.
Ungdomsrådet ønsker også at veggene blir pusset og malt, selv om det heller ikke er
lagt inn i budsjettet.
Ungdomsrådet er kritiske til Festiviteten kino egner seg som filmrom for
ungdomshuset. De ønsker seg i stedet et eget filmrom i ungdomshuset.
Ungdomsrådet ønsker at planene om ungdomshuset blir lagt ut på høring blant
ungdommen i Eidsberg. Ungdomsrådet ønsker ikke å sitte alene med ansvaret for at
et ungdomshus ivaretar Eidsbergungdommens interesser.

2. Prosjektet gjennomføres innenfor tildelt kostnadsramme. Det endelige omfang og
innhold avklares i samråd med arbeidsgruppen.

Rådmannens forslag:
Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling:
1. Driftskonseptet vedrørende innhold og organisering tas til orientering.
2. Prosjektet gjennomføres innenfor tildelt kostnadsramme. Det endelige omfang og
innhold avklares i samråd med arbeidsgruppen.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Ungdomsrådets behandling:
Ungdomsrådet fremmet følgende tilleggs- og endringsforslag til rådmannens forslag:
·
·
·
·

Ungdomsrådet ønsker å holde mulighetene åpne for å etablere et kjøkken i
ungdomshuset med tiden, selv om det ikke er lagt inn i dagens plan.
Ungdomsrådet ønsker også at veggene blir pusset og malt, selv om det heller ikke er lagt
inn i budsjettet.
Ungdomsrådet er kritiske til Festiviteten kino egner seg som filmrom for ungdomshuset.
De ønsker seg i stedet et eget filmrom i ungdomshuset.
Ungdomsrådet ønsker at planene om ungdomshuset blir lagt ut på høring blant
ungdommen i Eidsberg. Ungdomsrådet ønsker ikke å sitte alene med ansvaret for at et
ungdomshus ivaretar Eidsbergungdommens interesser.

Ungdomsrådets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslagmed ungdomsrådets tilleggs- og endringsforslag vedtas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

