Levanger kommune

Møtereferat Levanger Ungdomsråd 26.10.17
Når: kl 15.45- 17.45
Hvor: Formannskapssalen
Tilstede: Elise Vik-haugen, Laila-Kristin Østevik, Ulrik Bøhn-Flatås, Veileder Trine Walleraunet

SAKLISTE
Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste
Ingen innvendinger, godkjent.
Sak 2: Orienteringssaker
* Kurs, utveksling
Elise og Laila var de eneste som søkte på å få bli med på kurs ang utveklsing, de to reiser derfor
sammen med Trine til Reykjavik på Island for å delta 21-26. november. På dette kurset skal vi lære
hvordan vi starter opp, finner samarbeidspartnere og driver en ungdomsutveksling. Når vi kommer
hjem skal vi jobbe videre med dette og satser på å gjennomføre en utveksling innen ett år +* UFT
Ole og Ulrik var de to som fikk lov å reise på ungdommens fylkesting 17-19 november på Hell, og har
dermed også stemmerett når de reiser dit. Der skal det bl.a. velges et nytt ungdommens fylkesutvalg
for nye Trøndelag. Vi gleder oss til å høre hvordan dette går.
* Skolebesøk og valg
Alle skolebesøkene er nå ferdige, de ble gjort litt annerledes på de ulike skolene, og vi tar nå med oss
denne erfaringen til neste runde. Noe av dette må vi nok endre på. Veileder forteller at det jobbes
med en sak som omhandler kommunikasjon mellom ulike etater i kommunen, og forhåpentligvis
kommer man frem til en modell som vil komme alle til gode. Ellers har både Ytterøy, LVGS, og Vårtun
avholdt valg, så nå venter vi bare på Skogn, Åsen og LUSK.

Sak 3: USLEmøte
Det er tidligere foreslått torsdag 2.november som mulig dato for USLEmøte, men veileder foreslår nå
å vente ett par dager til ettersom vi mangler å gjennomføre valg på halvparten av skolene. Vi pusher
på litt ekstra på skolene som mangler nå, så satser vi på USLEmøte tirsdag 7.november kl 18.00.
Dette avholdes på Ungdomshuset. Her kjører vi en idémyldring og etterpå ett valg. Vi ble også enige
om å fortelle kort om hva som har skjedd siden forrige USLEmøte og idémyldring. Ulrik fikk i oppgave
å begynne å sette sammen en oversikt. Tipper det hele tar 30-40 minutter.
Håper så mange som mulig fra det gamle rådet kommer, pluss at vi inviterer de nyvalgte, og de som
stilte til valg på skolene, men ikke ble valgt inn. Det blir de ulike representantenes sitt ansvar å sørge
for å informere mulige kandidater til USLE.
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Sak 4: Sommerjobb for ungdom (notat)
Vi jobbet videre med notatet om sommerjobb for ungdom, samt at vi så på rapporten fra LevaFro
som har drevet prosjektet i 2 år. Ble enige om å fylle ut noen ekstra punkter på dette. Trine
renskriver det, og legger det ut til intern diskusjon før vi offentliggjør uttalelsen.
Sak 5: Innkommende saker
Ingen innkommende saker
Sak 6: Eventuelt
Rapport om dette arbeidsåret til kommunestyret
vi ble enige om at den rapporten som vi lager til USLEmøtet kan utbroderes og brukes som rapport til
kommunestyret også. Skal mest sannsynlig legges frem i desember.

Ref./s/
Trine Walleraunet

