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Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tid:

Krødsherad Ungdomsråd
Kommunestyresalen
Tirsdag 06.09.2016
18.00

Disse innkalles:

Sebastian Hovden Haush (leder)
Hermann Johannes Glienke (nestleder)
Maja Rundtom (medlem)
Jørgen Ruud Nøkleby (medlem)
Audun Martinsen (medlem)
Natali Bidari (varamedlem)
Kristian Svartås Olander (varamedlem)
Kristine Weum (varamedlem)
Sektorleder Geir Waaler (sekretær for Ungdomsrådet)

Disse kan møte:

Ordfører Gustav Kalager
Rådmann Anita Larsen

Eventuelle forfall meldes til sekretær på tlf. 416 07 539 seinest mandag 5. september.

SAKSLISTE
Saksnr.

Tittel
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Nye medlemmer av ungdomsrådet etter valg sommeren 2016
- Representanter fra 8. trinn (født 2003). Valg gjennomføres fredag 2. september.
- Representanter fra 9. trinn (født 2002). Både medlem og varamedlem sitter ett år
til. Valg i 2017.
- Representanter fra 10. trinn (født 2001). Nytt medlem for 2 år: Maja Rundtom.
Nytt varamedlem for 2 år: Natali Bidari.
- Representanter fra vg1: (født 2000). Jørgen Ruud Nøkleby gjenvalgt for 2 år.
- Representanter fra vg2: (født 1999). Valg gjennomføres i september
- Representanter fra vg3: (født 1998). Valg gjennomføres i september
Når alle valg er gjennomført må det avholdes konstituerende møte i Ungdomsrådet.
Dato for dette fastsettes i møtet.
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Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra forrige møte.
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Ungdomsklubben.
Ungdomsrådet har tidligere diskutert seg fram til at det skal jobbes videre med
følgende punkter:

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

 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.
Ungdomsrådet gjorde i sist møte følgende vedtak:
«Ungdomsrådet ber sekretæren foreta beregninger av hva de ulike ønskene om
utvidelse av tilbudet på Ungdomsklubben vil koste. Dette legges fram i
Ungdomsrådets neste møte.
Ungdomsrådet vil så spille dette inn i budsjettprosessen for 2017.
Det vil være aktuelt å be om tid på «Folkets talerstol» i forkant av et
kommunestyremøte for å presentere tankene og ønskene.»
Saken diskuteres videre i møtet.
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Eventuelt
o Saker Ungdomsrådet vil engasjere seg i dette året.
o Representantene kan melde aktuelle saker de ønsker å ta opp i møtet.

Vel møtt.
Noresund 30.08.2016

for
Sebastian Hovden Haush
leder
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