Levanger kommune

Referat Levanger Ungdomsråd 16.10.18
Når: kl 16.00- 18.00 (Vi er ferdig slik at alle rekker tog og ferge kl 18)
Hvor: Møterom 1045 Kantine, oppmøte ved hovedinngangen til Rådhuset
Tilstede: Eydis Bjøru, Jan Steinar Augdal, Nora Sofie Hagen, Thekla Lillenes, Erika Balsvik, Kristian
Persøy, Margrethe Sundal, Kinnori Klokkerhaug, Ane Linnea Hundal, Mathea Lind, Benedikte Kjølsvik,
Elise Vik-haugen, Juste Dilyte, veileder Trine Walleraunet og ordfører Robert Svarva (første del av
møtet)

SAKLISTE
Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjent
Sak 2: Informasjon fra gammelt råd/introduksjon av nytt råd
Vi alle presenterte oss og fortalte hva vi hadde holdt på med det siste året. Vi så på
vedtektene og møtereglene til ungdomsrådet og gikk gjennom dem.
Sak 3: Bli kjent med hverandre (Vi bestiller pizza)
Mens vi spiste pizza snakket vi med ordføreren om ulike saker vi engasjerer oss i, og fikk svar
på spørsmål vi lurte på, og vi fikk med oss en del gode tips og råd videre på veien . Han
mente også at det finnes muligheter for at vi kan få innvilget talerett på
kommunestyremøter, så fikk vi noen tips til hvordan vi skal gå frem for å fremme en slik sak.
Vi diskuterte også problemet med rus, snakket om hva vi kan gjøre som ungdomsråd og hva
«de voksne» kan gjøre.
Sak 4: Orienteringssaker
* Inkluderingsseminar 20.10.18
Vi har fått innvitasjon til å delta på ett inkluderingsseminar/AlleMed-dugnad nå
førstkommende lørdag. Seminaret går ut på å få med folk som av ulike grunner ikke kan/får
til å delta på fritidsaktiviteter. Benedikte, Kristian, Jan Steinar, Margrethe, Kinnori,
Mathea(?), Juste(?), Erika(?) ønsker å delta.
*Ungdom, psykisk helse og rus 22. november
Vi har fått invitasjon til å delta på denne konferansen i regi av Levanger kommune også.
Dette synes vi er interessant og Jan Steinar, Margrethe, Juste og Ane drar.
*Ungdommens fylkesting 23-25.november

Levanger kommune
Benedikte, Kristian, Thekla, Kinnori, Erika, Mathea og Eydis har alle meldt sin interesse for å
delta i år. Eydis, Mathea og Kinnori ble trekt ut i en tilfeldig trekking, og deltar på
Ungdommens fylkesting.
Sak 5: Gjennomgang av saklista til kommunestyret
Vi så på saklista, og diskuterte oss gjennom sakene, ingenting vi ønsker å uttale oss om
denne gangen. Men vi er spente på å se resultatet av budsjettsaken.
Sak 6: Gjennomgang av resultatene fra USLEmøtet
Trine fortalte litt om resultatene på USLEmøtet, hvordan man kan bruke de. Og ba oss alle
om å tenke om noen av de evt kunne vært en sak til neste møte.
Sak 7: Eventuelt
Til neste ungdomsrådsmøte må det utarbeides en årsrapport som skal legges frem på
kommunestyremøtet. Eydis og Mathea fikk i oppgave å gjøre dette.

Ref./s/
Eydis Bjøru

