Gällivare 2014-09-24

Protokoll för Ungdomsrådsmöte
Dag: 24 september 2014
Tid: 18.00
Plats: Centralskolan Gällivare, Ungdomsrådets lokal
Närvarande: Rasmus Holmgren, Martin Nilsson, Arvid Nordvall, Alicia Löfgren, Fredrik
Olofsson, Karin Lyngmark, Jonna Öryd, Feliz Lindenhall, Samantha Pavasson-Hatta, Sanda
Antonic, Linda Sandvärn, Mathilda Olofsson, Robin Klingberg, Magnus Tornberg, Telma
Mayer, Linus, Melinda Sannelind.
Inbjuden gäst: Angelica från Svung
§1. Mötet öppnas
Vi beslutar att endast ta upp två punkter (Öppethus 28 september och anmälan
till IRL i Lund) under mötet för att lägga focus på
värdkommun för en Insirationshelg i Gällivare
Öppethus
Rasmus, Arvid, Feliz och Robin arbetar under dagen. Vi träffas kl 12.00 för att
ställa iordning lokalen.
IRL i Lund
IRL är mellan 30 oktober till den 2 november, sista anmälningsdagen är den 6
oktober. Linda, Telma, Mathilda, Martin och Magnus anmäler sig till IRL, de
har även pratat med sina föräldrar om detta. Rasmus, Jonna och Alicia kollar
upp om de kan åka och hör av sig senast på fredag den 26 september.
Fredric och Karin se över om det går att boka in flyget GVE till STO och vidare
till Lund.
Inspirationshelg i Gällivare
Angelica berättar lite fakta om vad som gäller när en kommun arrangerar IRL.
Det brukar vara mellan 40-100 personer som deltar under träffarna från fredag
till söndag. Svung gör programmet, Ungdomsrådet har hand om aktiviteterna.
Kostnad för dagarna är beroende på hur många deltagare som kommer, det som
kostar är boende, mat, någon som arbetar i matsalen, 1-2 bilar under helgen, och
aktiviteterna. Sollefteå genomförde en IRL-träff med ca 100 personer och det
kostade ca 60 000kr. Det finns inget krav från Svung på antal personer som
deltar under träffen, det är upp till varje kommun.
Ett kontrakt som ska skrivas på mellan Svung och Gällivare kommun senast
sista oktober. Ungdomsrådet kontaktar politiken ang. bidrag från kommunen för
att arrangera ett IRL.

Ungdomsrådet utser 4 projektledare som är Linda, Magnus, Telma och Rasmus.
Magnus kommer att ha kontakt med Svung. Alla övriga i Ungdomsrådet
kommer att vara funktionärer under arrangemanget.
Ungdomsrådet delas upp i grupper för att Brainstorma: vilka aktiviteter som kan
ingå samt lokaler som kan användas och vilka kontakter Ungdomsrådet har.
Lokaler
Dundret
Sps
Stacken
Sporthallen
Centralskolan
Naturen
Välkommaskolan
Nordan

Aktiviteter
Snörugby
Luftballong
Hundspann
Rensläde
Skidåkning
Gruvan
Pulka
Skotersafari
Badtunna
Bastu
Isvak
Sprängning
Byakult
Konsert Sofi Jannok
Spanska/silvertejp
Fiol workshop
Jojk workshop Märak
Alla hjärtans dag
Graffiti workshop
Snöskulptur
Snöbyvacker
Snörbollskrig
Lagaktiviteter
Özz för alla
Disco/Party för alla

Kontakter
Turistbyrån
Friluftsfrämjandet
Kulturskolan
Kontaktpolitiker
Fritidsledare
Rektorer
ICA Stefan
Dundret Tommy Niva
Sole Event
Face of Gällivare
North Star
Hemvärnet
Buss
Jemi Advenger

Efter grupparbetet så fick varje person på mötet till uppgift att pricka för 2
aktiviteter som de vill ska finnas under IRL.
Varje ansvarig person kollar upp hur mycket aktiviteten kostar, Hur lång tid tar
aktiviteten och hur många kan personer kan vara med på varje aktivitet.
De som fick flest prickar var:
Hundspann, ansvarig är Arvid och Mathilda.
Rensläde, ansvarig Arvid.
Luftballong, ansvarig Arvid.
Skotersafari, ansvarig Linda och Mathilda.
Özz, ansvarig Rasmus.
Disco/Party, ansvarig Rasmus, Robin och Linus
Skidåkning, ansvarig Jonna.
Isvak, ansvarig Magnus.
Sprängning, ansvarig Linda och Telma.
Badtunna, ansvarig Martin och Magnus.
Buss, ansvarig Linda.

Att göra för Projektledarna till nästa Ungdomsrådsmöte:
- Boka möte med politiker för att få ihop en ekonomi för IRL. Angelica mailar
till Magnus ett avtal, där det framgår hur mycket det brukar kosta (tidigare
kommun som har arrangerat IRL).
- Utse två personer som går till Politikerna.
- Nästa träff med projektgruppen tisdag den 30/9 kl 15.00 på Välkommaskolan.
- Gå igenom avtalet.
- Boka tid med kontaktpolitikerna (Maria och Roland) onsdag eller torsdag.
Efter det prata med kommunalrådet Birgitta.
- Påminn de övriga i Ungdomsrådet om deras uppgifter (Rasmus ansvarig tar
fram text och skickar sms genom Karin eller Fredric.
- Nästa U-rådsmöte: Vilka vill vara med och arbeta under IRL.

Karin Lyngmark
Vid pennan

