
   Gällivare 2015-02-26 

 

Protokoll Ungdomsrådsmöte  

Datum: 26 februari 2015 

Tid: 18.00 

Lokal: Centralskolan Gällivare, Ungdomsrådets lokal 

Närvarande: Telma Mayer, Arvid Nordvall, Mathilda Olofsson, Fredric Olofsson, Linda 

Sandvärn, Feliz Lindenhall, Karin Lyngmark, Sanda Antonic, Maya Wiippola, Samantha 

Pavasson Hatta och Rasmus Holmgren. 

 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Mötet förklaras för öppnat. 

 

§2. Val av ordförande, sekreterare, justerare  

Ordförande: Feliz Lindenhall, sekreterare: Karin Lyngmark och justerare Telma 

Mayer. 

 

§ 3. Genomgång av föregående protokoll 

Feliz läser upp föregående protokoll. 

 

§ 4. Information från kontaktpolitiker 

Ingen kontaktpolitiker närvarande. Ungdomsrådet fundera på vad som har hänt 

med beslutet om Kurator på Ungdomsmottagningen. Vi diskuterade även hur vi 

ska kunna använda våra kontaktpolitiker på ett bra sätt, involvera dem mer. Vi 

ska bjuda in övriga kontaktpolitiker från respektive nämnd för att eventuellt 

diskutera aktuella ämnen utifrån dennes nämnd.  

 

§ 5. Ungdomsrådets ekonomi 

I princip hela budgeten är kvar. 

 

§ 6. Rapport från mötet kulturfestivalen 

Arvid informerade om vad som har tagits upp under mötet. Information om 

trivselkvällar under sommaren, prat om Filmklubben-nattbio. Det togs även upp 

om Gällivare för alla, Pridetåg under marknaden fredagen och lördagen 20-21 

mars. Ungdomsrådet beslutar att de ska gå med i tåget. Arvid får i uppdrag att 

fixa en bandaroll och en flagga med Ungdomsrådets logga, arbetet får max kosta 

3 000kr. 

 

§ 7. Utvärdering Inspirationsträff i GVE 

Det har varit en mycket bra och fantastiks helg, fabulous, allt har fungerat bra. 

Bästa inspirationshelg någonsin från övriga deltagare. Otroligt bra jobbat. Maten 

har varit bra, vissa hade problem med palten-hur den skulle ätas med tillbehör 

och sånt. Planeringsgruppen: Var mer tydlig med arbetsgruppen. Tungt lass för 

en person-stressigt. Viktigt att alla som tar på sig ansvaret genomför det. Förslag 

till liknande arrangemang att hela Ungdomsrådet är med i arbetsgruppen plus en 

projektledare. 

 



§ 8. SVUNG:s kongress 

Arvid, Alicia och Melinda ska åka till SVUNG:s kongress. Arvid går igenom 

kongresshandlingarna, vilket ledde till en del diskussioner. Vi beslutar att Karin 

mailar ut handlingarna till alla U-rådare och vi bokar in ett extra möte den 9 

mars kl 18.00 för enbart denna punkt. 

 

§ 9. Demokratidagen 2015 

Demokratidagen kommer att genomföras under november. Följande personer 

utser U-rådet som arbetsgrupp för demokratidagen, Arvid, Maya, Rasmus, 

Mathilda och Telma. Arbetsgruppen tittar på mål och syfte.  

 

§ 10. UPP 

Ungdom Projekt pengar ”UPP” behöver 3 representanter från U-rådet till UPP-

gruppen. Deltagarna i gruppen ska besluta om de som söker bidrag från UPP ska 

få det beviljat eller ej. U-rådet utser Feliz, Rasmus och Sanda till UPP-gruppen. 

Maya gör en upp-ansökan till Unghästen. 

 

§ 11. Ersättning vid justering av protokoll 

Ungdomsrådet tar ett beslut om ingen ersättning vid justering av protokollet. 

När hen blir utsedd som justerare så tar hen ett ansvar och ser till att det blir 

genomfört. Karin eller Fredric kontaktar justeraren för underskrift. 

 

§ 12. Husmöte 16/3 

Arvid blir utsedd från Ungdomsrådet att närvara vid nästa husmöte den 16 mars. 

 

§ 13. Övriga frågor 

- UMD-disco. Ungdom mot Droger kommer att arrangera ett UMD-disco för 

åk6 och åk7 under sportlovet fredagen den 6 mars. Rasmus, Maya, Mathilda,   

Arvid och Linda hjälper till under discot. 

- Stacken torsdagar. Ungdomsrådet kommer att eventuellt genomföra ett 

Ghettogetter eller Gettogether Café för åk9 och uppåt i slutet av mars. 

Mathilda, Arvid och Rasmus planerar för detta. 

- LänsUngdomsrådet (Arvid). Lur vill att Gällivares Ungdomsråd utser en 

till person som vill vara med i Lur. U-rådet utser Maya till detta.  

- Internationella kvinnodagen. Den 8 mars är den internationella 

kvinnodagen, en förfrågan har kommit in från en representant från 

Ungdomsrådet att göra något inför denna dag. Vi tar ett beslut om att inte 

göra det eftersom att det är alldeles för kort tid att hinna med detta. 

- Syrienkriget. Magnus som har tagit upp denna punkt var inte närvarande 

under mötet så vi bordlade denna punkt. Vi diskuterade om eventuellt i 

framtiden att genomföra någon insamling för att sedan skänka pengarna till 

någon organisation eller annan välgörenhet. 

 

§ 14. Mötets avslutande 
Mötet förklaras för avslutat. 

 

 

 

 

Karin Lyngmark  Telma Mayer 

Sekreterare   Justerare 
 


