Levanger kommune

Referat møte Levanger Ungdomsråd 22.03.17
Når: kl 15.45-17.45
Hvor: Formannskapssalen
Tilstede: Aria Rad, Isabel Vega, Elise Vik-Haugen, Ole Alexander Herrem, Laila Kristin Østevik, Emma
Berg. (veileder Trine Walleraunet)

SAKLISTE
Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Innkalling og sakliste er godkjent uten merknader.
Sak 2: Gjennomgang og godkjenning av referat forrige møte.
Referatet fra forrige møtet ble gjennomgått.
Vedtak: Godkjent

Sak 3: Møteregler
Møteregler samlet av rådet og satt sammen av veileder ble gjennomgått og godkjent.

Sak 4: Konstituering av rådet. Valg av styremedlem.
Konstituering ble gjort, valget utsatt til neste møte (5. april) grunnet manglende rådsmedlemmer.

Sak 5: Ung data – Dina Von Heimburg
Dina Von Heimburg informerte om undersøkelsen Ung Data som skal utføres i alle ungdomsskoler på
Levanger etter påske. Hun kommer med resultatene på en av de nærmeste ungdomsrådsmøtene
etter at undersøkelsen blir tatt. Rådet oppfordres til å oppfordre alle ungdommer til å svære 100%
ærlig på undersøkelsen, og understreker at denne er 100% anonym.

Sak 6: Kulturell infrastruktur – Guri M. Sivertsen
Guri M. Sivertsen gikk gjennom et kort utdrag fra forrige kommunestyremøte ang. Kulturell
Infrastruktur.
Kino: Guri informerte om at kinoen enten blir modernisert og tillagt 2-3 saler med 4-500 seter, eller
nedlagt. Det er konkludert at ytterbygget på Festiviteten vil bli bevart. Moderniseringen vil koste ca.
14 mill. Det er også et alternativ med kino i samme bygg som et nytt bibliotek på Levanger.

Levanger kommune
Havnas kulturvirksomhet: Gamle Levanger vaskeri er blitt påtegnet som et nytt kulturvirksomt sted
for ungdom, med kulturscene, Blackbox, øvingslokaler, klubbscener, kiosk/kafé og lokaler for
kulturnæring. Dette vil koste ca. 60 mill.
Bibliotek: Levanger trenger et nytt bibliotek ettersom det gamle vi har er blitt pålagt mange skader.
Alternativene er å enten pusse det opp, eller rive og bygge nytt. I følge kommunestyret er det et
heller bedre med riving og ombygging enn oppussing. Dette vil koste ca. 133 mill.
Kommentarer: Rådet diskuterte ulike utfall av kulturell infrastruktur, og har bestemt seg for å skrive
høring. Rådets veileder hjelper til med å skrive denne.

Sak 7: Ungdomsrådsgensere
Rådet ble enige om å bruke Arias logoforslag på genserne som antageligvis blir bestilt fra internett.
Ole Alexander sjekker opp priser på ulike nettsteder og resulterer på neste møte.

Sak 8: Sosiale media ungdomsrådet
Kommentarer: Skal vi ha sosiale media fra Ungdomsrådet?
Det ble konkludert at det er muligheter for bruk av både Facebook, Snapchat og Instagram innenfor
U-rådet så lenge vi fordeler ansvaret for innlegg. Alle Ungdomsrådsmedlemmer kommer med forslag
til strategi og legger det fram neste møte.
Sak 9: Eventuelt
Ingen sak ble satt opp under eventuelt.

Ref. /S/ Isabel Vega

