Gällivare 2019-04-24

Minnesanteckningar för Ungdomsrådsmöte
Datum: Onsdag 24 april 2019
Tid: kl 18:00-19:30
Plats: Konferensrummet, Fritidsgården, Gällivare
Närvarande: Viktor Johansson, Viggo Karlsson-Wikström, Karin Lyngmark,
Fredric Olofsson
§ 1. Mötet öppnas
Mötet förklaras för öppnat.
§ 2. Val av ordförande, sekreterare samt justerare
Då endast två ungdomar deltar så för vi endast minnesanteckningar och utser
därmed ingen justerare.
Mötet väljer: Viggo till ordförande och Fredric till sekreterare.
§ 3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns med tillägget ”UPP-gruppen” under Övriga frågor.
§ 4. Föregående protokoll
Inget föregående protokoll då förra mötet var ett arbetsmöte om social
hållbarhet.
§ 5. Utvärdering Stand Up
Marika var bra/rolig. Kul att hon involverade publiken. Showen var lagom lång.
Kom lite över 100 st besökare. Hade nog kunnat komma fler om inte Kometen
missat att annonsera en vecka. Inledningen/presentationen var bra.
Mindre bra att en man i publiken följde efter Marika bakom scenen efter showen.
Vi bör framöver ha ett helhetstänk gällande säkerhet så liknande situationer inte
uppstår.
§ 6. Demokratidag till hösten
Fredric och Karin berättar om vad en demokratidag är – ett forum där ungdomar,
politiker och ev. tjänstemän träffas en dag utifrån ett tema som är viktigt för
ungdomar. Karin presenterar ett koncept, ”Dialogcafé”, där man är i olika
grupper och går till olika bord/stationer. Ungdomarna i rådet tycker att det låter
intressant.
Beslut: Att jobba med detta till hösten för att genomföra det i november.

§7. Poetry Crew
Kulturen har tänkt att anlita ”Det Nya Gardet” som är regerande svenska
mästare i poetry slam och är aktuella med föreställningen ”Det är mycket nu”
(för åk.8-gymnasiet). En föreställning om (o)förmågan att prata om (o)hälsa och
människans ständiga kamp för att passa in och passa på. Efter föreställningen är
det en workshop i ämnet. De ställer frågan om Ungdomsrådet kan stå för
kostnaden för ljud och ljus (6000 kr).
Beslut: Att sponsra med 6000 kr.
§8. Skattjakt UMD åk.6
Karin berättar att vi tänkt anordna en skattjakt för UMD-medlemmar i åk.6.
Att man i skattjakten använder mobiltelefon och en särskild app. Hon frågar om
rådet vill vara med och arrangera. Mötet diskuterar ämnet och ungdomsrådet är
på.
§9. Andra aktiviteter
Viktor tycker att det hade varit roligt att, till sommaren, anordna musik på torget
med någon artist som är populär bland ungdomar. Mötet kommer fram till att det
hade varit passande i samband med ”Skoj på stan”, men att vi inte kommer
hinna i år. Vi tar med frågan till planering för nästa år.
Viktor vill att vi anordnar lagtävling i Go kart på Nunis till sommaren. Mötet
finner det som ett bra förslag och med tanke på att fritidsgården ska ha
sommaraktiviteter.
Beslut: Att Viktor kollar upp, med de som anordnar Gokart-körning, öppettider
och vad det kostar.
Att Karin och Fredric lyfter frågan med de andra som jobbar i
ungdomsverksamheten.
§10. Övriga frågor
- UPP-gruppen
Vi behöver nya ungdomar till UPP-gruppen och Karin ställer frågan om någon är
intresserad. Viktor kan tänka sig ingå i gruppen. Viggo är något osäker. Vi avser
även höra med Albin om han skulle vilja vara med.
§ 11. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.

Vid pennan:

Fredric Olofsson

