Levanger kommune

Referat møte Levanger Ungdomsråd 21.06.17
Når: kl 15.45-20.00
Hvor: biblioteket/kommunestyresalen
Tilstede: Laila Kristin Østevik (økonomiansvarlig), Isabel Vega (sekretær), Elise Vik-Haugen, Elisabet
Lønvik Øwre, Emma berg, Tuva Dahl, Ole Alexander Herrem (Nestleder), Trine Walleraunet (veileder)

SAKLISTE
Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste, samt referat forrige møte
Vedtak: Godkjent
Sak 2: Temaplan bibliotek
Vi fikk en omvisning på biblioteket av bibliotekssjefen, Vidar. Han snakket litt om dagens tilbud, hva
de driver med og muligheter nå når arbeidet med ny temaplan er under utarbeidelse. Vi snakket litt
om ideer og muligheter for ungdom som målgruppe. Rådet gleder seg til å motta planen når den
sendes ut på høring, og forbereder seg til å uttale seg i den sammenhengen.
Sak3: Valgdebatt i samarbeid med biblioteket?
Vi rakk ikke å ta opp saken, og setter den opp på saklista på nytt, første møte etter sommerferien.
Sak 4: Sommerjobb for ungdom
Anne-Cath har vært i kontakt med leva-Fro for å uthøre om hvordan prosjektet til levanger kommune
fungerer i dag. Det ble informert litt mer rundt dette, også fra veilder. Ettersom det er for sent å
gjøre noe med dette for årets sommer, så setter rådet saken på agendaen på nytt til høsten, slik at vi
forhåpentligvis kan få til en forbedret løsning til neste sommer.
Sak 5: Orienteringssaker




Ung Sommer
Trine informerte om årets ung sommer-aktiviteter, og at det fremdeles er noen ledige plasser
på noen aktiviteter om det skulle være noen interesse.
Sommerstengt på ungdomshuset
Trine informerte om det nå var somemrstengt på ungdomshuset, og at de åpner igjen i
august etter skolen har startet

Sak 6: Innkommende saker


Ny møtedag til høsten?
Veileder lurte på om onsdager var en dårlig møtedag, ettersom det har vært litt variabelt
med oppmøte på møtene. Det ble en kort diskusjon om evt andre dager, men rådet ble enige
om at dette må taes opp igjen til høsten, da dette er avhengig av hvem som sitter i rådet. Kan
hende vi skal vurdere å bytte fast møtedag fra hvert nyvalgte råd. Men ingen vedtak på dette
nå.

Sak 7: Eventuelt


Ole hadde med seg en sak fra medvirkningsgruppa han er medlem i på fylket. Dvs, det var en
idemyldrings/drøftingssak. De trengte ideer på en person som kunne være med og fronte en
valgkampanje som skal få førstegangsvelgere til å stemme ved valget. Ole fikk med seg
mange ulike forslag fra rådet.

Ref. /S/ Isabel Vega/Trine Walleraunet

