Levanger kommune

Referat Levanger Ungdomsråd 07.12.17
Når: kl 16.00- 17.30
Hvor: Formannskapssalen

Tilstede: Elise, Ole, Jan Steinar, Benedikte, Kinnori, Mathea, Thekla, Nora Sofie, Lena
Fraværende: Eydis, Martin, Per, Aashild

SAKLISTE
Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjent
Sak 2: Orientering
•
•
•

UFT v/ Ole
EO v/ Elise
Trehysbyen Levanger v/ Benedikte, Eydis, Jan Steinar og Kinnori

Sak 3: Konstituering/valg av styre
Vi gjennomgikk vedtekter, styreinstruks og møteregler før man gjennomførte valget. Disse legges ut
på den interne gruppa på nett etterpå slik at alle kan lese det selv.
Det nye styret:
Leder: Ole Alexander Herrem
Nestleder: Elise Vik-Haugen
Økonomi: Benedikte Kjølsvik
Sekretær: Eydis Bjøru
Styremedlem: Jan Steinar Augdal

Sak 4: Kommunestyremøte 13.desember
•

•
•

Presentasjon: vi har fått 5-10 minutter i forkant av kommunestyremøtet til å presentere nytt
råd. Vi håper så mange som mulig fra rådet kommer. Vi skal kun presentere oss, si hva vi
heter og om vi evt. Har en rolle i rådet, leder etc. Det er ønskelig å
Rapport: Det er skrevet en årsrapport for forrige år, den ligger som referatsak til
kommunestyret.
Vi gikk gjennom saklista for kommunestyremøtet

Levanger kommune

Sak 5: Kurs
Blir avholdt på Laberget Leirsted 7-8 januar. Kurset har et sterkt fokus på å skape gode rammer for
samarbeid mellom ungdommene, og mellom ungdom og voksne. Det brukes mye tid på
teambuilding-øvelser og på å bli enige om rammene for samarbeidet i ungdomsrådet. Videre går man
i dybden på demokratiforståelse. Her berøres det hvilken rolle ungdom kan ha i et demokrati
generelt, og hvordan ungdomsrådet er en arena med ungdomsdemokrati. Tilslutt skal vi gå litt inn på
søknadsarbeid, om hvordan konkretisere en ide, planlegge godt, skrive en prosjektbeskrivelse og
søknad, samt å finne riktig støtteordning.
Praktisk informasjon rundt kurset blir sendt ut til rådsmedlemmene.

Sak 6: Innkommende saker
•
•

•

UKM: Det har kommet en forespørsel om jurymedlemmer til UKM 2018. Lena og Benedikte
melder seg til hver sin jury.
Levanger Kino: Rådet ønsker nok en gang å uttrykke hvor viktig et kinotilbud er for
ungdommer i Levanger, i forkant av kommunestyremøtet. Vi prøver å få skrevet ett
avisinnlegg, og værtfall oppdatere facebook om dette. Det er også viktig at vi observerer
saken i kommunestyremøtet og viser at vi fremdeles synes dette er en viktig sak. Håper så
mange som mulig kan bli igjen på møtet og høre på.
Forespørsel fra ungdomshuset: Ungdomshuset ønsker å prøve å arrangere ulike foredrag
med kjente personer som setter dagsaktuelle tema på dagsorden, og lurer på om
ungdomsrådet er interessert i et samarbeid i denne sammenhengen. Rådet stiller seg positiv
til det, og gleder oss til å høre mer om planene.

Sak 7: Eventuelt
Ingen eventuelle saker.

