Anteckningar
Ungdomsrådet
Tid:

2020-02-18 kl.13:00-14:00

Plats:

Fridolinsalen

Närvarande:

Rasmus Fogelberg, Karlfeldtgymnasiet Cesar Bellman, Domarhagen
Felicia Larsson, Johan-Olovskolan
Nora Lassila, Åvestadal
Linnea Öberg, Karlfeldt
Ellen Hägg, Johan-Olovskolan
Julia Larsson, Åvestadalskolan

Bengt Albertsson, Utredare

Marie-Ann Wädel,

Ärenden:
•

Mötets öppnande
Upprop

•

Dagordning
Ungdomsrådet går igenom och antar dagordningen.

•

Godkänna anteckningar från ungdomsrådet i januari
Ungdomsrådet går igenom och godkänner anteckningarna från mötet 2020-01-22

•

Inbjudan till Ung i Avesta den 8 april
Bengt går igenom inbjudan och upplägget av ”Ung i Avesta”. Samtliga medlemmar i
Ungdomsrådet bjuds in. Bengt mailar inbjudan till Malin som sedan får vidarebefordra
ut inbjudan till samtliga i ungdomsrådet.

•

Diskussion
Vad är bra med Avesta kommun
Vad är mindre bra med Avesta, hur kan det i så fall bättras?
Frågan skjuts fram och tas upp på ungdomsrådets möte i april, då politikerna är
inbjudna igen.

Sida 2

•

Valborgshäng
Ungdomsrådet har varit i kontakt med Inga-Britt Leandersson angående möjligheterna
att ”samsas” med PRO om Avestaparken den 30/4. Ungdomsrådet har möjlighet att
göra iordning lokalen under dagen, innan PRO-dansen börjar och sedan ”ta över”
lokalen när dansen är avslutad.
Sponsringen ska vara klar till 20 april.
Temafärgerna är svart och silver.
Ungdomsrådets arbetsgrupp behöver boka möte med ABF och Bilda. Rasmus kontaktar
berörda.
Marie-Ann har möte i BUAD-gruppen, onsdag 26/2 och tar med frågan om samverkan
med ungdomsgruppen på Valborgshäng.

•

Avesta Art- obligatoriskt för gymnasiet med guidat besök, fortsatt
diskussion från förra mötet. Har Cesar fått respons från Mikael
Westberg?
Frågan tas upp på nästa möte, då det råder oklarheter kring vem som skulle ta kontakt
med Mikael Westberg.

•

Närvaro/frånvaro på ungdomsrådet, rutiner. Svara via länk varje gång
Viktigt att alla medlemmar i ungdomsrådet meddelar både närvaro/frånvaro inför
mötena.

•

Övriga frågor
Ungdomsrådet har behov av en vice ordförande från högstadiet. Ellen Hägg väljs till
vice ordförande för högstadiet.
Tittar på ett inslag från Kommunfullmäktiges möte den 17 februari, gällande punkt 9 på
dagordningen ”Stipendium för ökad inkludering och tolerans”. Beslut tas att
Ungdomsrådet får ansvar för ett ännu ej namngivit stipendium. Det är ett stipendium på
5000:- som ska delas ut en gång per år (på FN-dagen den 24/10).
Samtliga närvarande skriver in sig i E-postlistan (om man inte redan är inskriven).

•

Nästa möte
Nästa möte 2020-03-17 kl.13:00

•

Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet

