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REFERAT KRØDSHERAD UNGDOMSRÅD 26.09.17
Møtested:
Møtedato:
Til stede:

Forfall:

Kommunestyresalen
Tirsdag 29.09.2017 Kl. 18.00
Solveig Stange Espeseth (medlem)
Audun Martinsen (medlem)
Maja Rundtom (nestleder)
Natali Bidari (varamedlem)
Jørgen Ruud Nøkleby (medlem)
Hermann Johannes Glienke (leder av ungdomsrådet)
Kari Anita Brendskag (sekretær for Ungdomsrådet)
Sondre Steinseth (varamedlem)
Kristine Weum (varamedlem)
Kristian Svartås Olander (varamedlem)
Gjennomgang og godkjenning av referat fra møte 09.05.17.
Referatet ble godkjent.

09/17

Konstituering
Maia gjenvalgt som nestleder
Hermann gjenvalgt som leder

10/17

Valg av deltakere til BUFT (Ungdommens fylkesting Buskerud 27.-29 oktober)
Maia og Hermann møter fra Krødsherad
Sekretær sender over mail fra BFK.

11/17

MOT i Krødsherad
Det er fattet et vedtak i kommunestyret i Krødsherad om at kommunen skal bli med i
programmet MOT. MOT er en ideell landsdekkende stiftelse som jobber med
holdningsskapende arbeid blant ungdom i lokalmiljøet. Ideen er at ungdom skal
arbeide med bevissthet om egne valg for å mestre eget liv. Det tilsettes en egen
MOT koordinator som skal tilrettelegge for programmet i kommunen. Arbeidet
vil innebære at det fra høsten 2018 starter en innføring på 8. trinn som MOT
koordinator leder, og at arbeidet fortsetter slik at alle klassene på ungdomstrinnet
er involvert i løpet av en tre års periode. I tillegg vil det bli arbeidet med MOT på
andre arenaer i lokalsamfunnet.

Ungdomsrådet stiller seg positive til at MOT iverksettes.

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

12/17

Ung data – Ung i Krødsherad
Hermann gikk igjennom Ungdata statistikken for kommunen.
Ung data vil også bli tatt med inn i arbeidet med en idedugnaden «Ung i
Krødsherad» den 7.november Kl. 18.00 – 20.30 Noresund samfunnshus.
Dette er et arrangement i regi av Ung data teamet i kommunen for å se hvordan vi
sammen kan følge opp tiltak for at ungdommen skal trives bedre i lokalsamfunnet
sitt. Målgruppa er både unge, politikere og andre voksne som er engasjerte i
ungdommene i bygda på ulikt vis. Det trekkes ut flotte premier blant de som
kommer og bidrar denne kvelden.
Ungdomsrådet promoterer «Ung i Krødsherad» som et viktig møtepunkt.
Maia og Natali deltar sammen med Ellen og Kari Anita på Ung data konferansen
Sundvolden hotell 18.-19.oktober

13/17

FB side for Ungdomsrådet
Leder oppretter egen FB side for ungdomsrådet. Leder og nestleder er
administratorer. Ungdomsrådet er moderatorer. Medlemmer får varsel de andre
kan følge siden.

14/17

Eventuelt
Nye medlemmer
Innen 01.10 skal velges medlem og varamedlem fra neste års 8. trinn (født 2004). Det
skal også gjennomføres valg på medlem og varamedlem fra neste års 10. trinn (født
2002). Valgene gjennomføres umiddelbart etter skolestart i august i forbindelse med
andre valg i klassene på ungdomstrinnet.
Søknad
Søknad om tilskudd på 2500 kr til guttelunsj på ungdomstrinnet fra helsesøster.
Søknaden innvilges av ungdomsrådet.

Neste møte i ungdomsrådet:

Tirsdag 21. november 2017 klokka 1800.
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