Minnesanteckningar ungdomsrådet KUR 29/1 2019
Årydsalen: 15:30-17:00
Närvarande: Johannes Conradsson(Väggaskolan), Elisar Albuhaisi(Stenbacka), Ebba
Svensson(Stenbacka), Natalie Nilsson Jurovaty(Stenbacka), Victor Andersson(Österslätt)
Lukas Berntsson(Fria Läroverket) Nelly Karlsson(Thoréns framtid), Albin Jensen(Thoréns
framtid), Samuel Stenfelt(Norrevång), Maja Engkvist(Norrevång)
Jenny Andersson, Folkhälsostrateg, Adam Risberg Jönsson, fritidsledare Per-Ola Mattsson(S),
Charlotte Lorentson(M)
Frånvarande:,
•

Presentation av nya medlemmar

Beskrivning av syftet med ungdomsrådet för nya medlemmar. Syfte är att ge unga inflytande
och vara med och påverka i frågor som berör dem och är viktiga för dem.
•

Uppföljning sedan föregående möte

•

Kommunikation, Leila från kommunikation kommer och tar bilder på rådet för intern
marknadsföring. Två korta frågor ställs som ungdomarna får besvara som kommer att
läggas ut på vårat interna webb.

•

Struktur och organisation av rådet
-

Hur lång tid ska ett mandat vara?

2 år. Sedan får var och en söka om, och då öppnas möjligheten på nytt även för nya
medlemmar att väljas in.
-

Hur ansöker man?

Man behöver lämna in sitt cv, en beskrivning av sig själv och varför man vill delta.
-

Kriterier för att kunna söka en plats i rådet.

Att ungdomen är bosatt i kommunen.
Är i ålder 13-18 år samt har ett engagemang i frågorna.
-

Urval

Viktigt med spridning i kommunen, kön, ålder.
Tjänstepersonerna kopplat till ungdomsrådet gör urvalet till medlemmarna i
ungdomsrådet.
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Fem förtroendevalda är utvalda av kommunstyrelsen att delta i rådet, tre från
koalitionen och två från oppositionen.
Ersättning utgår med 838kr per möte, samt utgår ersättning för buss om det behövs.
Kvitto lämnas in vid mötet.
De ungdomar som inte kommer att sommarjobba under 2019 får möjlighet att fylla i
blankett för skattejämkning. Samtliga samlas in och lämnas in till kommunens
personalenhet.
•

Studiebesök
Under våren så planerar fritidsgårdsverksamheten att åka på ett studiebesök och
titta på någon slags ungdomshus/fritidsgård/aktivitetshus. Vi vill gärna planera detta
så att ungdomsrådet kan följa med. Mer info kommer om detta.

•

Mötestider våren 2019

7/3 kl 15:30-17:00 Årydsalen
2/4 kl 15:30-17:00 Årydsalen
14/5 kl 15:30-17:00 Årydsalen

Nästa ungdomsråd är den 7/3 klockan 15:30-17:00 i Årydsalen
Minnesanteckningar av Jenny Andersson, Folkhälsostrateg
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