Møteinnkalling Levanger Ungdomsråd 20.11.18
Når: kl 16.00- 18.00 (Vi er ferdig slik at alle rekker tog og ferge kl 18)
Hvor: Møterom 3008 Formannskapssal, oppmøte ved hovedinngangen til Rådhuset

SAKLISTE
Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak2: Årsrapport 2017/2018 (vedlegg)
Sak 2: Samarbeidskontrakt, møteregler, arbeidsoppgaver til styremedlemmene etc.
Sak 3: Konstituering av nytt styre
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Sak 4: Orienteringssaker
•
•
•
•
•
•
•

AlleMed-dugnad
Ungdom rus og psykisk helse
Stopp hatprat
Ungdommens fylkesting
Informasjon om kurs i ungdomsrådet
#Denfølelsen
Ungdomshuset

Sak 5: Gjennomgang av saklista til kommunestyret
Sak 6: Saker til oppfølging på neste møte
Sak 7: Eventuelt

Vedlegg: årsrapport 2017-2018

Årsrapport Levanger ungdomsråd 2017/2018
Kurs 7. - 8. Januar 2018. Vi dro på kurs for å lære om demokrati, hva de ulike vervene i et
ungdomsråd skulle gjøre, hvordan vi kunne lage møteinnkalling og referat, og ikke minst for å
bli bedre kjent. Vi hadde også en stor idemyldring, hvor mange av ideene er ting vi har jobbet
med i løpet året. Vi tok med oss det vi lærte på kurset i videre arbeid.
I vedtektene til Levanger ungdomsråd står det i §3.2 at vi skal holde minst et USLEmøte en
gang i året, i fjor ble dette møtet avholdt 7. November. På møtet ble det valgt inn to
representanter, en for et år, og en for to år. Vi hadde en stor idemyldring om hva
ungdommene ønsket at vi skulle jobbe/ordne med, f.eks. kom det forslag om pizza og kino
16. Mai, forskjellige turneringer, skitur, Buss fra Ekne til Skogn og sted for ungdom å være.
Det kom fram mange ideer og ble et veldig vellykket møte, vil vi si.
Når vi kom i gang, fant vi fort ut at vi hadde nødt til å finne en annen måte å jobbe på, slik at
vi fikk jobbet mer effektivt. Da kom forslaget med komiteer opp. Hele rådet var enig om at
dette var en smart løsning, deretter ble vi delt opp i komiteer. Kultur, Helse, Skole og
Arrangement. Denne løsningen gjorde slik at vi på mindre grupper kunne jobbe med saker
innen dette temaet, så tok vi og fortalte om hva vi hadde jobbet med og tok avgjørelsene med
hele gruppa på møtene.
Vi har i år jobbet med mange ulike saker, men den saken vi har brent mest for er kinosaken.
Vi i ungdomsrådet har kommet med flere uttalelser og avisinnlegg angående det. Noen av oss
i ungdomsrådet overvar kommunestyremøte 05.09 da det ble avgjort om det skulle bygges ny
kino. Vi i ungdomsrådet hadde håpet at vi skulle fortsette å ha et kinotilbud i Levanger, men
sånn ble det dessverre ikke. Vi kommer fortsatt til å jobbe mot at det skal finnes et kinotilbud
i Levanger, men vi skal fokusere på andre saker først.
I året som har vært, har vi ønsket å gi ut mer og bedre informasjon om hva ungdomsrådet er,
og hva vi gjør. Vi har fokusert mye på å være synlig i lokalmiljøet. I forbindelse med det
ønsket vi bl.a. å gjennomføre skolebesøk, hvor vi kunne informere om hvem vi er og hva vi
gjør. Vi snakket med de ulike skolene og fikk tillatelse til å gjennomføre det. Det var veldig
positivt fordi det bidro til at flere vet at de kan buke oss som et talerør, og at flere stilte til valg
for å bli med i ungdomsrådet.

Vi har også blitt spurt om å delta på ulike arrangementer som ungdommens fylkesting,
marsimartna, mobilitetsuka og verdensdagen for psykisk helse, med mer. Vi har også
adoptert Si hei! -kampanjen fra Stjørdal, og deltatt på The Happening, og vært med på
strandryddedagen. På The happening bidro vi med støtte i form av hjelp på arrangementet,
fordi vi syntes det var et bra arrangement å støtte. Vi arrangerte også Kino og pizza i
Festiviteten 16.mai (gratis) med godt over 100 deltagere!
I fjor så ønsket rådet å bli flinkere på å bruke sosiale medier til å nå ut til ungdommen, og det
har vi fokusert på i år. Vi har prøvd å oppdatere Facebook så ofte som mulig med saker som
vi synes er viktige. Vi har også blitt mye flinkere til å bruke Snapchat kontoen vår. Der
oppdaterer vi når vi er på arrangement, eller informerer om saker vi synes er viktige.
Alle våre referater ligger for øvrig ute på hjemmesiden til Levanger kommune, under vårt
område, der kan dere lese alle referatene. Vi har møter med samme intervall som
kommunestyremøtene.
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