Anteckningar
Ungdomsrådet
Tid:

13:00-15:00

Plats:

S-rum Bildning

Närvarande:

Max Nonnen, Åvestadalsskolan

Julia Larsson, Åvestadal

Elliot Ahlström, Åvestadalsskolan Rasmus Fogelberg, Karlfeldt
Nora Lassila, Åvestadalsskolan

Niklas Sterneland, Karlfeldt

Sussanna Kippo, sekreterare

Ärenden:
Dagordning
Ungdomsrådet går igenom och antar dagordningen.

Godkänna anteckningar från ungdomsrådet i mars
Ungdomsrådet går igenom och godkänner anteckningarna från mötet i maj.
Ungdomsrådet ber sekreteraren följa upp följande punkter för återrapportering:
- Dalatrafik
- Bibliotek för Unga
- Utvärdering Valborgshäng: antal besökare och BUADs utvärdering,
- Avesta festivalen: förslagen som lämnades in under kvällen

Val av ordföranden
Punkten skjuts upp till nästa möte då det bör vara fler medlemmar närvarande.

Nya medlemmar
Karlfedt och Åvestadal är fullt representerade i ungdomsrådet. Från Johan-Olov och
Domarhagen behövs nya medlemmar. Ungdomsrådet ska prata med ungdomar som kan tänkas
vara intresserade och sekreteraren kontaktar Johan-Olov och Domarhagens rektorer.

Sida 2

Valborgshäng
Ungdomsrådet beslutar att anordna Valborgshäng, eller liknande aktivitet, även nästa år.
startar en arbetsgrupp som ska jobba med Valborgshäng 2020. Rasmus, Elliot, Max och Nora
anmäler sig till arbetsgruppen och kollar med resten av ungdomsrådet vilka som vill vara med.
Information från kommunen
Sussanna Kippo ger ungdomsrådet en uppdatering om ansvaret för ungdomsfrågor. Vi borde
veta mer hur det blir organiserat till nästa möte i september.

Elevrådsutbildning
Oklart om det finns fungerande elevråd på skolorna i dagsläget. Ungdomsrådet ska kolla upp
hur det ser ut på sina skolor och sekreteraren kollar med Johan-Olov och Domarhagen.
Ungdomsrådet har en arbetsgrupp som ska hålla i Elevrådsutbildning. Rasmus bokar ett möte
med arbetsgruppen. Preliminärt datum för utbildningen är 22 oktober 13-15.
Musik på toaletterna
Det har framkommit önskemål om att det ska spelas musik på toaletterna i skolorna.
Ungdomsrådet beslutar att de ska skriva ett medborgarförslag.

Övriga frågor
Planering inför hösten –
Nästa möte är 27 september, med förtroendevalda politiker. Polisen ska bjudas in för att
diskutera mötets tema ”droger”. Ungdomsrådet vill ha ett utskottsmöte inför septembermötet.
Sekreteraren bokar ett utskott med Lars Isacsson.
Sista mötet för året med politikerna blir i november och då vill Ungdomsrådet ha
bostadstema.
Det finns pengar kvar att söka i projektet Ung i Nedre Dalälven och Ungdomsrådet funderar
på att anordna en spökvandring. Sekreteraren kolla upp hur mycket pengar som går att söka
och om ungdomsrådet kan ha en spökvandring på någon skola. Ungdomsrådet tillsätter en
arbetsgrupp som ska jobba med att anordna en höstaktivitet.

