PROTOKOLL
Datum

2016-10-19
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Ungdoms- och fritidsenheten
Carina Flat, 0248-70 226
carina.flath@rattvik.se

Rådet för ungdomsfrågor
Plats

Kommunledningskontoret

Datum

2016-10-19 kl. 16-17.30

Deltagare

Annette Riesbeck (C), ordförande
Joanna Stridh, (C), närvarande punkt 6-7
Lena Johansson (KD)
Elsa Haglund
Sofia Ek
Holger Stridh-Norgren
Saga Malm
Åsa Johansson
Lukas Johansson
Oliver Suther
Ida Wallinder

Övriga deltagare

Lars Kratz, barn- och utbildningschef, närvarande punkt 1-6
Christina Nordmark, sekreterare/ungdomsstrateg

1. Val av justerare
Ida Wallinder utses att justera protokollet.
__________________
2. Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar
Genomgång av protokollet från sammanträde den 2016-08-31.
Punkt 7: Rådet ska kunna fungera som en remissinstans, återkommer som en
egen punkt på dagens sammanträde.
Protokollet lades till handlingarna.
__________________
3. Penningpungen; inkomna ansökningar och rapport från
genomförda projekt
Inga rapporter har inkommit till dagens sammanträde.
Nya ansökningar till Penningpungen:
Lord of the rings-marathon.
Lukas Johansson, Vikarbyn söker om 3 500 kronor för att kunna arrangera
biomarathon med alla Sagan om ringen-filmerna på WasaBio i Rättvik.
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Pengarna ska gå till ev. hyra av filmerna, snacks och dryck till deltagarna.
Beslut
- Rådet beviljar ansökan.
Innebandycup.
David Höglund, Furudal söker om 6 000 kronor för att kunna genomföra en
innebandycup i Rättvik. Syftet med cupen är att träffa kompisar, och
pengarna kommer att gå till busshyra och priser.
Beslut
- Rådet beviljar ansökan, men uppdrar till ungdomsstrategen att kontakta
David för att få mer exakt information om eventet och vad pengarna kommer
att användas till.
LAN i Furudal.
Tobias Brandt, Furudal söker om 4 000 kronor för att kunna arrangera LAN
på fritidsgården Santana i Furudal. LAN:et kommer att pågå under en
kväll/natt, och pengarna kommer att användas till priser för en CS-turnering
och till pizza för deltagarna.
Beslut
- Rådet beviljar ansökan.
Halloweenfest.
Moa Kalles, Rättvik söker om 10 000 kronor för att kunna arrangera en
Halloweenfest på Ungdomens hus/Wasaborg i Rättvik. Målet är att Rättviks
unga ska få en rolig festkväll och få någonting att göra, och pengarna
kommer att gå till att hyra in DJ, ljus/ljud, dekoration, rökmaskin, läsk och
snacks.
Beslut
- Rådet tycker att tiden fram till eventet är alldeles för knapp för att hinna
med att marknadsföra och göra alla bokningar och förberedelser som ska
göras till ett så pass stort arrangemang. Rådet beviljar ansökan, men kravet
är att eventet genomförs vid ett senare tillfälle, ex kring lucia/jul istället.
__________________
4. Forum ung 2016
Ungdomsstrategen informerar om årets upplaga av ungdomsdemokratidagen
Forum Ung som arrangeras måndag 21/11, kl. 8-12. Inbjudna är politiker,
tjänstepersoner och representanter från åk 7 till åk 3 på gymnasiet. Dagen
kommer att innehålla LUPP-dragning, både regionalt och kommunalt,
kommunutvecklarpresentation och diskussioner. Inför dagen kommer
eleverna att få diskutera lupp-fakta ute i klasserna.
__________________
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5. Förslag till nytt reglemente, Rådet för ungdomsfrågor
Ett nytt reglemente är framtaget, och kommer upp i kommunstyrelsens
allmänna utskott under v.43. Förändringen från föregående reglemente är att
6 ungdomar väljs till ungdomsplatserna på läsårsbasis istället för som idag
till varje sammanträde. Önskvärt att två unga från varje högstadium samt
gymnasiet väljs till platserna. Information om detta kommer att komma ut på
Forum Ung.
Beslut
- Ungdomsstrategen får i uppdrag att göra iordning en ansökan till detta och
gå ut i klasserna med den.
__________________
6. Information om vad bildningsutskottet och barn- och
utbildningsförvaltningen arbetar med.
Rådslag arrangeras på alla skolor, det som i dagsläget är inbokat är på
Stiernhööksgymnasiet, som kommer att bli av måndag 28/11 klockan 15.30.
Diskussion kring vikten av elevdemokrati, att unga i skolan får göra sin röst
hörd. Elevråd och elevkår måste vara ett prioriterat område för skolan och
dess personal att jobba med.
Beslut
- Rådslagen kan vara ett bra tillfälle att lyfta Barnkonventionen och dess
betydelse på, både till barn och unga. Ungdomsstrateg för i uppdrag att titta
över material till en sådan satsning.
Till denna infopunkt nästa möte bjuds kommunstyrelsens allmänna utskott in,
samt stab- och serviceförvaltningschef Ulf Israelsson och kostchef Anders
Frodig.
__________________
7. Övriga frågor
- Rådet för ungdomsfrågor sammanträder följande datum under 2017:
15 februari, 19 april, 6 september och 22 november kl. 16.00.
- Rapport från Stiernhööksgymnasiets elevkår: Elevkårsarbetet är fortfarande
i upptaktsfasen, de planerar att mobilisera sig och delta med bl.a. en
värvarkampanj på skolans toleransdag den 14/11. De försöker rekrytera fler
styrelsemedlemmar, i dagsläget kommer alla sex medlemmar från
djurvårdsprogrammet. De har en Facebooksida: Stiernhööks elevkår, där
man både kan få info om kåren samt bli medlem.
- Om många ansökningar till Penningpungen inkommer i samband med att
Forum Ung genomförs, så tillsätts ett extra beslutsmöte in i slutet av
november.
__________________
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8. Nästa möte
Nästa möte blir onsdagen den 15 februari 2017 kl. 16-17.30.
__________________

Underskrift
Ordförande

Sekreterare

Justerare

Underskrift

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Annette Riesbeck

Christina Nordmark

Ida Wallinder

