Gällivare 2018-04-26

Protokoll för Ungdomsrådsmöte
Datum: Onsdag 26 april 2018
Tid: kl 18:00-19:30
Plats: Konferensrummet, Fritidsgården, Gällivare
Närvarande: Albin Sandvärn, Viktor Johansson, Elias Thorsson, Karin Lyngmark,
Fredric Olofsson
1. Mötet öppnas
Mötet förklaras för öppnat.
2. Val av ordförande, sekreterare samt justerare
Mötet väljer: Albin till ordförande, Fredric till sekreterare och Elias till att justera
protokollet.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns utan ändringar.
4. Genomgång av föregående protokoll
Ordförande läser upp föregående protokoll.
Protokollet läggs med godkännande till handlingarna.
5. Ekonomisk rapport
Karin berättar att de stående kostnaderna som ungdomsrådet har är hyran för
kontoret och konferensrummet samt att det på kontot idag finns ca.110 000 kr.
6. Info från kontaktpolitiker
Ingen närvarande. Maria har meddelat att hon jobbar och inte kan deltaga.
7. LAN
LAN:et är tänkt att genomföras på fritidsgården under höstlovet. Albin delar ut
en sammanställning över hur arrangemanget de gjorde förra året såg ut. Han
presenterar även en affisch (marknadsföring). Mötet diskuterar marknadsföring,
tekniska förutsättningar, spel, priser, regler och organisering.
Beslut:
- Att Albin är huvudansvarig för arbetsgruppen, men att alla i ungdomsrådet som
anmält intresse hjälper till.
- Att det ska vara en anmälningsavgift på 50 kr som man får tillbaka när man
kommer till LAN:et.
- Att deltagarna anländer mellan kl.17:30-19:00.

- Att man inte får lämna lokalen efter kl.22:00 och om man gör det så betyder
det hemgång.
Fredric får i uppdrag:
- Att kontakta IT gällande förutsättningar att anordna LAN på fritidsgården samt
om man kan låna långa Ethernetkablar.
- Att kolla upp om kommunen har avgränsningsskärmar som man kan skärma av
spelytorna med.
- Att maila Albin ungdomsrådets logotyp.
8. Andra aktiviteter
Mötet beslutar att bordlägga frågan gällande turneringar till kommande möte då
personen som lyft frågan inte är närvarande samt att vi inte hinner planera
någon aktivitet innan sommaren.
9. Övriga frågor
Nästa möte blir torsdag 17 maj kl.18:00.
10. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.
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