Gällivare 2015-05-07
Protokoll Ungdomsrådsmöte
Datum: 7 maj 2015
Tid: 18.00
Lokal: Centralskolan Gällivare, Ungdomsrådets lokal
Närvarande: Telma Mayer, Fredric Olofsson, Feliz Lindenhall, Karin Lyngmark, Maya
Wiippola, Rasmus Holmgren, Alicia Löfgren, Alexander Asplund, Arvid Nordvall, Henrik
Ölvebo, Jonna Öryd, Elin Lindberg och Magnus Tornberg och Mathilda Olofsson.

§ 1. Mötets öppnande
Mötet förklaras för öppnat.
§2. Val av ordförande, sekreterare, justerare
Ordförande: Alexander Asplund, sekreterare: Jonna Öryd och justerare Feliz
Lindenhall.
§ 3. Norrbottens Läns Landsting
Margareta Henriksson, Birgitta Gidblom och Stig Nordqvist från Hälso och
sjukvårdsberedningen nord var på besök för att höra vad ungdomar tycker i
olika frågor. Deras uppdrag är att titta på om det är jämlik hälsa för barn och
ungdomar i länet. En del påstående ställdes till U-rådet och de fick tycka till om
det stämde eller inte. Många fina diskussioner uppstod.
- Lur- unga arrangörer: Alicia hoppar av Lur-gruppen, Maya blir ordinarie
och Rasmus blir ersättare. Arvid informerar om ett arrangemang i Luleå den
16 maj som Lur arrangerar och handlar om Unga arrangörer. Rasmus är
intresserad men vill att en till åker (Rasmus hör av sig till Fredric).
- Internationell ungdomsambassadör- se bilaga. Det finns möjlighet att
engagera sig i internationella samhällsfrågor om du är mellan18-29år. Som
ungdomsambassadör i Norrbotten representerar du Norrbottens läns
landsting om Internationella samhällsfrågor. Ingen från Ungdomsrådet är
intresserad.
§ 4. Genomgång av föregående protokoll
Mathilda läser upp föregående protokoll.
§ 5. Information från kontaktpolitiker
Henrik berättar om ishallen som ska byggas vid Sjöparkskolan, det har kommit
in 30 synpunkter från medborgarna, Ett möte mellan politiken och medborgarna
kommer att anordnas för att gå igenom dessa synpunkter. Beslut är taget i KS
om att bevilja medel för renovering av isladan, ärendet går upp till fullmäktige
för vidare beslut. Det tittas även på vart man kan placera en friidrottshall.
Skolstrukturutredningen har gått in i en andra omgång med informations och
dialogmöten.

Henrik tar med sig en del synpunkter som kom fram under samtalet med
Landstingsfolket. Han tyckte det var många bra synpunkter under träffen.
§ 6. Ungdomsrådets ekonomi
Ca 27 000kr har använts av budgeten.
§ 7. Utvärdering XXX 2.0
Jättebra! Svinkul! Rolig. Mycket bättre än andra teatrar. Man lärde sig mycket.
Använd kondom. Klockren. Alla är olika. Man lärde sig mer om sex på teatern
än vad man lär sig i skolan.
§ 8. Demokratidagen 2015
Arbetsgruppen bokar in ett möte tisdagen den 26/5 kl 16.00.
§ 9. Skolstruktur (remiss)
Fredric går igenom presentationsunderlaget av skolstrukturutredningen se
bilaga. Ungdomsrådet har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget senast
15/5 vill Elisabeth Zachrisson har svar. Feliz och Linda tittar på detta och hör av
sig till Fredric eller Karin. Remissrundan kommer att vara 27/5-16/6.
Ungdomsrådet har möjlighet att lämna in synpunkter även under den tiden.
§ 10. Övriga frågor
- Skrivelse gällande Barn- och elevombud. Arvid har inte börjat med
skrivelsen, men han ska skynda sig. Deadline 1 juni.
- 31 dagar i maj (föreläsningar) Fredric informerar om föreläsningarna se
bilaga.
- Att göra lista, Karin visar oss ”listan” hon tillverkat. På den ska vi kunna
se vem som har tagit på sig vad, så att inte någon tar på sig för mycket.
- Vi lägger in Ungdomsrådets mail som en stående punkt under dagordningen.
§ 11. Mötets avslutande
Alexander avslutar mötet.

Jonna Öryd
Sekreterare

Feliz Lindenhall
Justerare

