Referat møte Levanger Ungdomsråd 08.03.17
Når: Onsdag 8. mars 2017, kl 15.45-17.45
Hvor: Formannskapssalen
Tilstede: Aria Rad, Ole Alexander Herrem, Laila Kristin Østevik, Isabel Vega, Elise Vik-Haugen, AnneCath Kulaas, Elisabeth Lønvik Øwre, Emma Berg, Trine Walleraunet

SAKLISTE
Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Innkalling og sakliste er godkjent uten merknader. En sak er ført opp under eventuelt.
Sak 2: Gjennomgang og godkjenning av referat fra kurset.
Referatet fra kurset ble gjennomgått
Vedtak: Godkjent
Sak 3: Gruppekontrakt/møteregler/forventningsavklaring
Kommentarer: Vi lager oss møteregler og skrive en gruppekontrakt for hvordan vi skal samarbeide
Det ble jobbet sammen i grupper, der alle fikk komme med forslag. Veileder for rådet setter sammen
alle forslagene til en gruppekontrakt. Denne sendes ut for kommentarer før neste møte. Ligger ved
referatet som vedlegg 1.
Sak 4: Styreinstruks
Kommentarer: Hva skal de ulike vervene i styret ha som ansvarsområder?
Vi gjennomgikk i plenum hvilke oppgaver vi mener de ulike styrevervene bør ha. Alle ble enige, og
Veileder skriver ned alle punktene i en egen styreinstruks. Denne instruksen kan revideres når det
blir behov for det. Styreinstruksen ligger ved som vedlegg 2.
Sak 5: Konstituering av rådet. Valg av nytt styre
Følgende ble valgt inn i styret:
Leder: Aria Rad
Nestleder: Ole Alexander Herrem
Sekretær: Isabel Vega
Økonomiansvarlig: Laila Kristin Østevik
Styremedlem:
Da ingen av de oppmøtte meldte seg til styrevervet som styremedlem, tar vi opp dette på neste
møte, og hører om noen av de som ikke var tilstede ønsker å ta på seg dette vervet.
Sak 6: Innkomne saker


Trafikksikker kommune
Rådet er blitt invitert til å delta i ressursgruppa for arbeidet med trafikksikker kommune. Ole
Alexander Herrem representerer ungdomsrådet i denne ressursgruppa.
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Temaplan bibliotek
Rådet er invitert til å delta i ressursgruppa for ny temaplan for biblioteket. Laila Kristin
Østevik representerer ungdomsrådet i denne ressursgruppa.

Sak 7: Møteplan frem til sommeren/neste møte
Følgende møteplan ble bestemt. Alle møter foregår i formannskapssalen kl 15.45-17.45 med mindre
annet er beskrevet.
MARS
Onsdag 22.mars 15.45-17.15 Møte, 17.30-> Møte/avslutning/pizza med det gamle rådet
APRIL
Onsdag 5. april
Onsdag 19. april
MAI
Onsdag 10.mai
Onsdag 31.mai
JUNI
Onsdag 21.juni (sommeravslutning)
AUGUST
Onsdag 30.august

Sak 8: Prosjektplan/prioriteringer på saker/tiltak
Kommentarer: vi går gjennom arbeidet fra kurset og prioriterer hva vi ønsker å jobbe med
Veileder tar med seg prioriteringsønskene inn i planleggingen av fremtidige møter.
Sak 9: Eventuelt
Helsesøter på skolene
Ole Alexander sitter i medvirkningsgruppa på fylkesnivå, og informerer om at de også har tatt tak i
denne saken om ønsket om mer tilgjengelige helsesøstre på skolene.

Vedlegg 1: Gruppekontrakt
Vedlegg 2: Styreinstruks
Vedlegg 3: Konstituering av styre
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