Levanger kommune

Referat Levanger Ungdomsråd 18.01.18
Når: kl 16.00- 17.30
Hvor: Formannskapssalen
Tilstede: Ole, Elise, Eydis, Jan Steinar, Benedikte, Lena, Thekla, Mathea, Trine (veileder)

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

•

Kurs
Alle vil få en kort oppsummering (skriftlig) av kurset av Trine, gikk gjennom det muntlig på
møtet.
Trafikk sikker kommune
Trine fortalte om at vi nå har fått tittelen trafikksikker kommune av trygg trafikk og fortalte
at det innebærer at alt kommunen skal jobbe med framover vil ha det i bakhodet.

Sak 3: Prioriteringer av ideer/ hva skal vi jobbe med fremover?
•

•

Vi går gjennom fjorårets idekatalog, årets ideer fra kurset og ideer som kom opp på
USLEmøtet, og lager prioriteringsliste
Delte oss i tre grupper og prioriterte ti ideer på hver gruppe. Kom fram med 36 ideer som
skal prioriteringsliste.
Vi deler inn i ulike komiteer, som kan begynne å jobbe med de prioriterte sakene frem til
neste møte
Styret skal prioritere saker på eget møte. Rådet kom med ønsker om hvilke saker som skal
arbeides med videre. Og rådsmedlemmene fikk lov til å ønske seg spesielle saker å jobbe
med. Komiteene venter vi med til styret har gjort den endelige prioriteringen.

Sak 4: Kommunestyremøte 24.januar
•

Vi går gjennom saklista
Ingen saker som vi ville uttale oss om i forkant av møtet. Men flere saker det kan være
interessant å følge med på enten ved å møte opp eller høre på livestreamen.

Sak 6: Innkommende saker
•

Levanger kommune har etablert prosjektet «Trehusbyen».
Trehusbyen eies av mange, og historien eies av alle; hvordan skal vi sammen tilrettelegge for
at Trehusbyen blir attraktiv, bolysten ivaretas, større næringsaktivitet og flere turister
kommer?

Levanger kommune
Prosjektet inviterer deg/dere med dette til et møte med tema Festiviteten som fyrtårn i
Trehusbyen.
Dette møtet gjennomføres på Festiviteten, torsdag 25. januar kl 16.00-18.00.
Vi trenger din kunnskap og ditt engasjement i en forprosjektfase der vi blant annet skal
belyse:
•
•
•

Ønsket utviklingsretning for Festiviteten, hva skal den inneholde og for hvem?
Hva skal til å for å få den ønskede utvikling?
Og hva fremmer økt aktivitet i Festiviteten?

Tre stykker fra rådet er interessert i å delta på møte. Benedikte, Eydis og Jan Steinar

Sak 7: Eventuelt
•
•

Ønske om å inngå samarbeid med Stjørdal ungdomsråds holdningskampanje, Si hei. Ole tar
kontakt med ungdomsrådet på Stjørdal og undersøker mer om materiell osv.
Oppfordring til å delta foredrag med Adil Kahn på ungdomshuset 25. januar klokken 1800

18.01.2018 Ref. /s/
Eydis Bjøru

