Årsrapport Levanger ungdomsråd 2019/20
Året som har gått har vært et år hvor vi har vært særlig preget av pandemien. I denne
perioden har vi som mange andre ungdomsråd hatt flere digitale løsninger, men vi har også
hatt flere fysiske møter med gode løsninger.
Alle år starter med at vi har innvalg av nye medlemmer til rådet og det ble også avholdt et
USLE-møte på ungdomshuset som vi alltid bruker. På møtet hadde vi en idemyldring og det
ble valgt inn to nye medlemmer gjennom USLE-møtet.
Når vi hadde konstituert rådet startet året som vanlig med et kurs for hele rådet. Kurset ble
arrangert på laberget leirsted med Tor Haave som kursleder (ungdom og fritid). Her lærte vi
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 arbeidet.
Mars 2020 kom Corona pandemien og det var ikke lenger mulig å møtes fysisk noe som
førte til at vi isteden ble nødt til å ha teams møter. Dette fungerte veldig greit.
Før sommeren fikk vi nyheten om at vår daværende koordinator Trine Walleraunet hadde
bestemt seg for å sende inn sin oppsigelse og fikk kjapt vite at Vigleik Aaring var vår
kommende koordinator. Utover høsten brukte vi litt tid på å bli kjent med Vigleik og finne ut
hvordan ting skulle bli. Samtidig som vi planla hvordan vi ønsket at det kommende valget
skulle avholdes.
Vi har også skrevet en klage om hvordan vi opplever valgene våre og hvordan vi ønsker at
alle skal ha mulighet til å stille til valg. Noe neste råd skal jobbe med videre.

Alle våre referater ligger ellers 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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