Gällivare 2014-08-27

Protokoll för Ungdomsrådsmöte
Dag: 27 augusti 2014
Tid: 18.00
Plats: Centralskolan Gällivare, Ungdomsrådets lokal
Närvarande: Rasmus Holmgren, Arvid Nordvall, Alicia Löfgren, Fredrik Olofsson, Karin
Lyngmark, Fredi Llazari, Jonna Öryd, Feliz Lindenhall, Samantha Pavasson-Hatta, Sanda
Antonic, Maria Åhlen, Linda Sandvärn, Mathilda Olofsson, Robin Klingberg, Magnus
Tornberg, Ahmed Jamal.
§1. Mötet öppnas
§2. Val av ordförande, sekreterare, justerare
Rasmus väljs till ordförande, Karin är sekreterare och Arvid justerare.
§3. Genomgång av föregående protokoll
Jonathan läser igenom föregående protokoll.
§4. Information från kontaktpolitiker
Maria har inget att informera från Ks, just nu är det mycket arbete inför valet.
§5. Ungdomsrådets ekonomi
Ungdomsrådet har ca 90 000kr kvar i budgeten. Karin informerar att
Ungdomsrådets dator uppgraderats och en att en ny större skärm har inhandlats
som går från Ungdomsrådets budget.
§6. Öppethus 28 sep kl 13.00-16.00, Info
Kort information om Öppets hus på Centralskolan den 28 sep. Programmet för
dagen är klar. En tipsrunda kommer att genomföras under dagen.
Verksamheterna ska lämna in 2 frågor. Vi beslutar att ha följande: Fråga 1.
Vilka får vara med i Ungdomsrådet, 2. Vilket år blev Gällivare kommun utsedd
till årets Ungdomskommun i Sverige? Det kommer att vara 1,x,2 alternativ.
Karin och Fredric handlar in en kassa med olika varor som besökarna sen ska
uppskatta vikten på (den som är närmast vinner kassen). Vi ställer ut våra
planscher och lite annat smått och gott. Rasmus, Arvid, Robin, Feliz och Karin
arbetar under dagen.
§7. Valarbete
Valarbete som vi planerade innan sommarlovet blir inte av. Nordnytt kommer
att genomföra en politikerdebatt den 8 september gällande bostadssituationen i
vår kommun, den kommer att vara på Sjöparkskolansaula. Arvid är sammankallande för Ungdomsrådet som är Linda, Rasmus, Mathilda. De förbereder sig
med frågor inför debatten.

§8. Rikskonferensen MUCF
Vi beslutar att skicka 2 personer till Rikskonferensen. Arvid är intresserad att
åka, Arvid kontaktar Martin om han är intresserad.
§9. IRL
IRL kommer att vara i Lund 30/10-2/11. Linda, Rasmus, Mathilda, Magnus,
Jonna och Alicia vill delta i träffen. Inget beslut togs under mötet.
§10. Värdkommun Svung
Ungdomsrådet tog ett majoritetsbeslut om att Gällivare ska vara värdkommun
till en inspirationshelg med Svung. Arvid bokar in en träff med Angelica från
Svung. Förslag på dag är Alla hjärtanshelg. Det behövs 2 projektledare och en
massa funktionärer. Vi lägger focus på våra möten med planering av
värdkommun.
§11. Demokratidagen, möte med referensgruppen - uppföljning
Vi kommer inte att genomföra någon uppföljning under hösten när det gäller
demokratidagen. Vi flyttar det arbete till våren pga. valarbetet som pågår.
§12. Planering Ungdomsrådet
Det kommer att bli mycket arbete för oss med inspirationshelgen, vi lägger
focus på detta.
§13. Övriga frågor
* Information ang skrivelsen om kurator på Ungdomsmottagningen
-Något är på gång, mer information kommer.
* Yttranden på 3 motioner se bilagor
- Köttfri måndag i Gällivare kommun. Ungdomsrådet tycker att det är bra med
en köttfri dag per vecka.
- Kvalitetssäkring av byggprogrammet på Välkommaskolan. Ungdomsrådet
tycker att det är ett bra förslag att kommunen upplåter tomter så att byggeleverna kan göra ett riktigt jobb som att bygga hus som sen ska säljas vidare.
- Sammanslagning av Kommunens skolköksenheter och matlaget i Gällivare AB.
Ungdomsrådet tycker att matglädje var bra, Ytterligare svar kan vi inte ge pga.
att vi tycker att det är en organisationsfråga.
Vi beslutar att Arvid skriver svar på motionerna.
* Mötesschema
- Karin gör ett mötesschema som presenteras vid nästa möte.
*SoleEvent
- Ungdomsrådet och SoleEvent har arbetat med ett bussprojektet som är slutfört.
*Berättarkväll
-Rasmus tar upp om att han vill genomföra en berättarkväll under Halloween
Rasmus, Magnus och Martin jobbar med detta.
§14. Mötet avslutas
Ordförandet avslutar mötet.

Karin Lyngmark
Sekreterare

Arvid Nordvall
Justerare

