KRØDSHERAD KOMMUNE
Ungdomsrådet

Dato: 24.09.2015
Arkivsaksnr.: 15/13
Arkivkode: 033
Saksbehandler: Geir Waaler
Dir.innvalg: 41 60 75 39

MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tid:

Krødsherad Ungdomsråd
Kommunestyresalen
22.09.2015.
18.00

Til stede:

Hermann Johannes Glienke (nestleder) ledet møtet
Jørgen Ruud Nøkleby (medlem)
Kristine Weum (varamedlem)
Audun Martinsen (medlem)
Kristian Svartås Olander (varamadlem)
Sebastian Hovden Haush (leder)
Hedda Jokerud (medlem)
Ragnhild Stensrud (varamedlem)
Møtesekretær Geir Waaler

Forfall:
Øvrige til stede:

SAKSLISTE
Saksnr.

Tittel

18/15

Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra forrige møte.
Protokoll fra møte 20.08.2015 godkjent.

19/15

Konstituering av nytt ungdomsråd.
Velkommen til rådets nye medlemmer.
Gjennomgang av mandat og retningslinjer for Krødsherad Ungdomsråd.
Valg av leder og nestleder.
Valgene fikk følgende utfall:
Leder:
Sebastian Hovden Haush (enstemmig)
Nestleder: Hermann Johannes Glienke (enstemmig)
Vervene innehas fram til høsten 2016.

20/15

Ungdomsrådets åpne møte med partienes ordførerkandidater
Evaluering av arrangementet:
 Gode tilbakemeldinger fra både politikere, frammøtte førstegangsvelgere og andre
i salen, og fra pressen. Fin omtale i Bygdeposten.
 Dessverre få frammøtte fra den inviterte målgruppa.
 Arrangementet kunne med fordel ha vært åpnet for alle, og således annonsert
bredere. Det bør gjøres neste gang.
 Enighet om at møtelederen gjorde en svært god jobb.

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

21/15

Informasjon fra BUFT
Dessverre måtte representanter fra Ungdommens Fylkesting i Buskerud melde forfall
til møtet. Nestleder i ungdomsrådet, Hermann Glienke, er også medlem i BUFT. Han
ga en kort redegjørelse for arbeidet på fylkesnivå.
BUFT inviteres til neste møte.

22/15

Ungdomsrådet besøker Stortinget
Ungdomsrådet i Modum har tatt et initiativ til at medlemmene av Ungdomsrådene i
både Sigdal, Modum og Krødsherad besøker Stortinget og deltar på spillet «2050 Valget er ditt». Besøket er planlagt til torsdag 29. oktober.
Ungdomsrådet i Krødsherad er svært positive til å delta på dette. Sekretæren jobber
videre med saken.

23/15

Saker som medlemmene i rådet er opptatt av og som de ønsker at Ungdomsrådet
skal engasjere seg i.
En åpen ideutveksling:
 Ungdomsklubb med lengre åpningstid enn i dag.
 Busstilbud til/fra ungdomsklubben
 Flere møteplasser for ungdom med et bredere spekter av tilbud
 Tilbud må spres i bygda.
 Idrettsanleggene må tas vare på
 Samarbeid med nabokommuner
 Kollektivtilbudet i bygda

Neste ordinære møte i Ungdomsrådet er tirsdag 1. desember klokka 1800.
Møtet slutt kl 19.30.
Geir Waaler
møtesekretær
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