Gällivare 2015-03-17
Protokoll Ungdomsrådsmöte
Datum: 17 mars 2015
Tid: 18.00
Lokal: Centralskolan Gällivare, Ungdomsrådets lokal
Närvarande: Telma Mayer, Mathilda Olofsson, Fredric Olofsson, Linda Sandvärn, Feliz
Lindenhall, Karin Lyngmark, Sanda Antonic, Maya Wiippola, Samantha Pavasson Hatta och
Rasmus Holmgren, Henrik Ölvebo, Alicia Löfgren. Melinda Sannelind och Alexander
Asplund.

§ 1. Mötets öppnande
Mötet förklaras för öppnat.
§2. Val av ordförande, sekreterare, justerare
Ordförande: Rasmus Holmgren, sekreterare: Karin Lyngmark och justerare
Alicia Löfgren.
§ 3. Genomgång av föregående protokoll
Alicia läser upp föregående protokoll.
§ 4. Information från kontaktpolitiker
Henrik la fram en presentation av ett förslag på den nya isarenan. Ett beslut är
taget om att arenan ska placeras bakom idrottshallen vid Sjöparkskolan. Han
gick igenom förslaget på byggnaden som arkitektbolaget har presenterat till
politikerna. Här fanns det också ett förslag att det även ska göras ett attraktivt
område av den närliggande parken. Alla i Ungdomsrådet tyckte det var ett bra
förslag.
§ 5. Ungdomsrådets ekonomi
Ungdomstrådet har förbrukat ca 10 600kr.
§ 6. Rapport från SVUNG:s kongress
Alicia och Melinda Rapporterar från kongressen. De berättar att det har varit en
lärorik helg och jätteroligt. Se bilaga med kongresshandlingarna.
§ 7. Rapport från husmötet 16/3
Karin informerar från husmötet. Se bilaga.
§ 8. Demokratidagen 2015
Ungdomsrådet diskuterade vilket tema som ska vara Under Demokratidagen.
Linda kom med förslaget om ”Mångfald” vilket Ungdomsrådet tyckte var ett bra
förslag. Arbetsgruppen jobbar utifrån det Tema. Syfte och mål för dagen är att
alla deltagare ska lära sig mer om mångfald och att alla får mer förståelse.

§ 9. Pixie sändlista
För att sätta in en ny medlem/stödmedlem i sändlistan så ska de personer
medverka i ett Ungdomsrådsmöte och själv skriva upp sig på listan.
Svung går ut till alla Ungdomsråd att försöka få fler stödmedlemmar till
Ungdomsråden, som exempel så har Umeå flera hundra stödmedlemmar. Vi
diskuterade om det är något vi ska göra? En del på mötet tyckte att ju fler ju
bättre är det. Någon annan säger: Eftersom vi inte är någon förening utan att vi
har öppna möten så känns det inte rätt. Vilket syfte vill man ha stödmedlemmar?
Karin kontaktar Umeå eller Nynäshamn för att höra hur de gör och delger
Ungdomsrådet.
§ 10. Övriga frågor
- Prideparaden: Eftersom det inte blev någon upptryckt banderoll så tog
U-rådet ett beslut om att göra små Prideflaggor med Ungdomsrådets Logga.
Karin och Fredric fixar material, köper blompinnar m.m. och övriga i
Ungdomsrådet fixar sin egen Flagga i samband med paraden.
§ 11. Mötets avslutande
Mötet förklaras för avslutat.

Karin Lyngmark
Sekreterare

Alicia Löfgren
Justerare

