Anteckningar
Ungdomsrådet
Tid:

13:00-15:00

Plats:

Fridolinsalen, Bildning

Närvarande:

Max Nonnen, Åvestadalsskolan

Rasmus Fogelberg, Karlfeldt

Nora Lassila, Åvestadalsskolan

Ebba Segerström

Denice Blixt, Karlfeldt

Arvid Eriksson, Johan-Olovskolan

Felicia Larsson, Johan-Olov

Linnéa Öberg, Karlfeldt

Emil Lantz, BILDA

Siri Nykvist, Johan-Olov

Malin Björklund, sekreterare

Ärenden:
Dagordning
Ungdomsrådet går igenom och antar dagordningen.

Godkänna anteckningar från ungdomsrådet i september
Ungdomsrådet kan inte gå igenom anteckningarna från förra mötet, då det inte kommit in ännu.

Lupp

Ungdomsrådet arbetar för att starta upp elevrådet igen. För att visa på hur ungdomar kan vara med och påverka. Malin kontaktar rektorer för
vidare kontakt gällande detta.
Medborgarförslag
Musik på toaletterna- Rasmus läser upp medborgarförslaget. Det godkänns och Malin skickar in.
Spökvandring i Verket under Avesta Con
Spökvandring på söndag den 27 i Verket på AvestaCon. Deltagarna träffas på Verket torsdag 24 okt kl 12.30. Malin hämtar ungdomarna från
Horndal kl 12.
Valborgshäng
Vilka vill vara med i arbetsgruppen? Siri och Arvid är med. I fortsättningen är detta en fast punkt.
Emil Lantz från BILDA är gärna med och hjälper till med bla artister, ljud och ljus samt DJ. Avstår hoppborg vid nästa Valborgshäng. Förslag på
artister ska in senast 30 november.
Elevråden
Frågan är hur Malins uppdrag ser ut? Sara hade ansvar och dialog med elevråden.
Ungdomsråden var även med på det.
Klassråden gav saker till Elevråden och vidare till Ungdomsråden.
Elevråd på: Åvestadal fungerar inte.
Johan-Olov hade nog elevråd nyligen.
Malin skickar en förfrågan, till rektorer/biträdande rektor att ungdomsrådet vill vara med på nästa elevråd.
UF-företaget
Vill göra ett evenemang med Ungdomsrådet. De kanske kan vara med i arbetsgruppen gällande Valborgshäng. De har även träffat och pratat med
BILDA, Emil tycker att det är bra att de kan samarbeta.

Dalatrafik
Vi måste ta kontakt med Dalatrafik. De måste återrapportera innan nästa Ungdomsråd. Skräp som inte städas upp, rutor som är smetade med
choklad, busschaufförer som kör med mobiltelefon i handen, krockade bussar, olämplig körning mm. Om de inte svarar går ungdomsrådet till
media.
Bibliotek för unga
Fråga Theres Hedberg om hur det blir med frågan. Återkoppling.
Avesta festivalen

En bunt med förslag på hur Avesta kan bli bättre. Malin behöver sammanställa för att ungdomsrådet ska kunna rösta fram en segrare.

Nya medlemmar
Domarhagen 4 nya behövs, och
Karlfeldt, Jessica, Wilma, är de fortfarande med?
Stormöte med politiker
I november ska det vara ett stormöte med politiker. Innan det ska ordföringar och Malin ha ett förmöte med Lars Isacsson.
Vad ska vi ta upp? Tidigare har de pratat om bostäder och droger.
Kultur
Tobaksfri skola? Har det tagits upp ännu?
Diskussion bostäder, inte bara information.
Malin kontaktar Lars Isacsson och ordföringarna för att boka ett utskottsmöte.
Övriga frågor
Vad har ungdomsrådet för saker kvar efter Valborgshäng- Malin söker.
Ungdomsrådsutbildning med Anders Kihlström- med lunch.

Nästa möte 27 november i Fridolin, Emil Lantz är även välkommen.
Utskottsmöte
Dalatrafik
Elevråd
Bibliotek för unga
Budget kring Valborgshäng, varifrån kommer pengar. Lokalhyra mm. Vem söker sponsorpengar från vem? Troligtvis mindre pengar från
kommunen.
LUPP- vilken fixar ny enkät för mellanåret.
Godkänna anteckningar från september och oktober.

