Levanger kommune

Referat møte Levanger Ungdomsråd 05.04.17
Når: kl 15.45-17.45
Hvor: Formannskapssalen
Tilstede: Laila Kristin Østevik (økonomiansvarlig), Isabel Vega (sekretær), Elise Vik-Haugen, Ulrik
Bøhn-Flatås, (veileder Trine Walleraunet)

SAKLISTE
Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste
Saksfremlegg:
Vedtak: Godkjent
Sak 2: Gjennomgang og godkjenning av referat forrige møte.
Referatet fra kurset ble gjennomgått
Vedtak: Godkjent
Sak 3: Konstituering av rådet
Ulrik melder seg som styremedlem, men rådet er ikke vedtektsdyktig og valget blir derfor satt neste
møte (19. april).
Sak 4: Rådets økonomi
Rådet gikk gjennom budsjett i plenum, ideer ble satt fram og diskuteres neste møte.
Vedtak: Godkjent
Sak 5: Ungdomsrådsgensere
Veileder sjekket med Levafro og satt fram forslag til gensere med Levafro-logo. Med sponsing fra
Levafro havner kostnadene på 250 kr per genser. Det ble foreslått svart genser med hvit logo.
Sak 6: Strategiplan sosiale media
Det ble foreslått at veileder får hovedansvar for fb-siden for U-rådet, her blir det mer saklige innlegg.
Når vi kommer til Snapchat så vil rådet ha ansvaret, men også veileder vil ha tilgang slik at brukeren
blir aktiv (innlegg ca. 2 ganger i uka). På Snapchat er det foreslått at det blir litt «mindre saklige»
innlegg som er ute etter følgernes meninger.
Som strategiplan for Snapchat ble det foreslått at vi fordeler ansvaret med 1 uke hver, med 2-3
innlegg. Forslag om Trine som ansvarlig for hvem som har sin «Snap-uke».
Sak 7: Valgfag skolen

Levanger kommune
•

Trafikalt Grunnkurs
Elise meddelte at Vårtun har Trafikalt Grunnkurs som valgfag, og undersøker hva som
krevdes for å få det som valgfag og andre eventuelle spørsmål om hva som måtte til for å få
trafikalt grunnkurs. Elise resulterer neste møte (19. april).

•

Økonomi/personlig Økonomi
Ulrik Bøhn-Flatås og Laila K. Østevik setter opp argumenter for Økonomi som valgfag slik at
veileder formulerer det til et brev til skoler og evt. avisoppslag.

Sak 8: Eventuelt
Ingen sak ble satt opp under eventuelt.

Ref. /S/ Isabel Vega

