KRØDSHERAD KOMMUNE
Ungdomsrådet

Dato: 22.04.2016
Arkivsaksnr.: 15/13
Arkivkode: 033
Saksbehandler: Geir Waaler
Dir.innvalg: 41 60 75 39

MØTEINNKALLING TIRSDAG 03.05.2016
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tid:

Krødsherad Ungdomsråd
Kommunestyresalen
Tirsdag 03.05.2016
18.00

Disse innkalles:

Sebastian Hovden Haush (leder)
Hermann Johannes Glienke (nestleder)
Hedda Jokerud (medlem)
Jørgen Ruud Nøkleby (medlem)
Audun Martinsen (medlem)
Ragnhild Stensrud (varamedlem)
Kristian Svartås Olander (varamedlem)
Kristine Weum (varamedlem)
Sektorleder Geir Waaler (sekretær for Ungdomsrådet)
Ungdomsklubbleder Kim Andre Andersen innkalles til sak 06/16

Disse kan møte:

Ordfører Gustav Kalager
Rådmann Anita Larsen

Eventuelle forfall meldes til sekretær på tlf. 416 07 539 seinest mandag 2. mai.

SAKSLISTE
Saksnr.

Tittel

05/16

Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra forrige møte.

06/16

Ungdomsklubben.
Oppfølging av sak 02/16 fra møtet 15. mars.
Ungdomsklubbleder Kim Andre Andersen innkalles i denne saken.
Rådet har besluttet at det jobbes videre med følgende punkter:
 Ungdomsklubben skal først og fremst være en sosial møteplass hvor man kan
ha det ok sammen med annen ungdom.
 Det er ønskelig å forskyve åpningstiden en time fram, fra kl. 1800 til kl. 2200.
 Det er ønskelig å kunne ha en utvidet åpningsår, fra begynnelsen av september
til ut mai.
 Det er også ønskelig å kunne utvide tilbudet til hver uke.
 Fredager er en grei dag.
 Det er ikke noe stort behov for organisert transport.
 Det er ønskelig at noen av klubbkveldene organiseres som temakvelder, og at
det i tillegg kan arrangeres noen aktivitetsdager.
 Nattåpen klubb en gang pr. år.

Krødsherad kommune
3536 Noresund
Tlf sentralbord: 32 15 00 00

E-post: krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no
www.krodsherad.kommune.no

Org.nr.: 964 962 855

Rådet har også bestemt videre saksgang
 Ungdomsklubbens leder inviteres til neste møte i Ungdomsrådet (3. mai) for å
drøfte med han hvilke av disse tankene som kan løses innenfor dagens avsatte
stillingsressurs.
 Deretter utarbeider ungdomsrådet et brev til kommunestyret hvor de fremmer
sine tanker og ønsker om ytterligere videreutvikling av klubben.
 Det kan være aktuelt å be om tid på «Folkets talerstol» i forkant av et
kommunestyremøte.
07/16

Kommunereform
Oppfølging av sak 03/16 fra møtet 15. mars.
Der besluttet ungdomsrådet:
 For å samle mest mulig kunnskap deltar ungdomsrådets medlemmer på
folkemøtet om dette temaet tirsdag 5. april klokka 1900 på Krøderen
samfunnshus. Der vil det bli holdt innlegg om saken, og det vil være en
paneldebatt mellom de politiske partier og grupperinger i Krødsherad.
Ungdomsrådet ber ikke om en plass i panelet, men vil heller kunne stille
spørsmål knyttet til hva en eventuelt ny kommunestruktur vil kunne bety for
det å være ung i bygda.
 Ungdomsrådets medlemmer ber om tid med sine medelever for å ta opp temaet
i klassene sine. Sekretæren retter en henvendelse til Krøderen skole om dette.
Sekretæren utarbeider også et stikkordsskjema som kan brukes i disse
møtene.
 Representantene tar med seg disse innspillene til neste møte i Ungdomsrådet,
tirsdag 3. mai. Der drøftes saken og det lages en sammenfattet uttalelse fra
Krødsherad Ungdomsråd.
Stikkordsskjema er tidligere sendt ut, og rådet arbeider videre med saken i møtet.

08/16

Forberedelser til valg
Det nærmer seg ferietid, og dermed også slutten på en valgperiode i ungdomsrådet.
Det har vist seg vanskelig å samle ungdom i videregående skolealder til valgmøter.
Det kan derfor være lurt å gjennomføre valg for årskull født 2000 før sommerferien
mens de ennå er elever i ungdomsskolen. Rådet bør også diskutere hvordan valg for
årskull født 1999 og 1998 skal gjennomføres.

09/16

Eventuelt
Representantene kan melde aktuelle saker de ønsker å ta opp.

Vel møtt.
Noresund 22.04.2016
for
Sebastian Hovden Haush
leder
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