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MØTEPROTOKOLL 
 

Utvalg:  Krødsherad Ungdomsråd 

Møtested:  Kommunehusets møterom 

Møtedato:   20.08.2015. (Møtet var utsatt fra 30.06 grunnet at det ikke var 

mulig å samle rådet på det tidspunktet.)  

Tid:   18.00  

 

Til stede:  Sebastian Hovden Haush (leder) 

  Hermann Johannes Glienke (nestleder) 

  Jørgen Ruud Nøkleby (varamedlem) 

  Hedda Jokerud (medlem) 

Forfall:  Ragnhild Stensrud (varamedlem) 

Øvrige til stede: Møtesekretær Geir Waaler 

 

 

SAKSLISTE 
Saksnr.  Tittel  

 

14/15  Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra forrige møte.  

 Protokoll fra møte 21.04.2015 godkjent. 

 

15/15  Å være ung i Krødsherad.  
 Viktige stikkord for et godt ungdomsmiljø: 

 Et variert og godt fritidstilbud. 

 At man har noen å være sammen med. 

 At man har noe å gjøre, og noen å gjøre det sammen med. 

 

 Ungdomsrådet er av den oppfatning at det er et godt tilbud for idrettsinteressert 

ungdom i bygda vår, selv om det kunne være ønskelig med ytterligere variasjon 

innenfor enkeltidretter.  

 4H, sjakklubb og RØFF er også gode tilbud. 

 Innenfor det øvrige kulturfeltet er det tynnere. Vi må nok innse at det ikke er mulig å 

ha tilbud innenfor alle områder i ei lita bygd. Det finnes bredere tilbud om man 

oppsøker nabokommuner. Det må vi akseptere. 

 

 Det er imidlertid et klart signal fra Ungdomsrådet at det er et behov for en 

Fritidsklubb/Ungdomsklubb i kommunen som er åpen større deler av året enn i dag. 

 Ungdomsrådet vil være med å sette dette på dagsorden.   

 

16/15  Kommunevalg 2015.  
 13. og 14. september er det Kommunevalg. Det er 75 ungdommer i Krødsherad som 

for første gang har anledning til å stemme ved kommunevalg. 

 Ungdomsrådet ønsker å invitere disse ungdommene til et møte med 

ordførerkandidatene fra de partier/grupper som stiller liste.  
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 Møtet avholdes på Noresund samfunnshus torsdag 10. september klokka 1900. 

 Ungdomsrådets leder er møteleder. Rådet forbereder spørsmål til politikerne med 

bakgrunn i de valgprogram som er sendt ut. Medlemmene i Ungdomsrådet møter 

klokka 1800 for å samordne spørsmålene. 

 

 Det åpnes også opp for spørsmål fra de frammøtte førstegangsvelgerne.  

 Det settes en tidsramme på ca. 1 ½ time på møtet. 

 Det sendes skriftlig invitasjon til alle førstegangsvelgere. I tillegg deles invitasjonen 

på kommunens Facebookside. 

 

17/15  Valg til Ungdomsrådet..  
 Sharujan Shanmugalingam som har vært representant for årskull født 2000 har 

flyttet fra kommunen, og går således ut som medlem av Ungdomsrådet. Jørgen 

Ruud Nøkleby overtar plassen som fast medlem. Det velges nytt varamedlem fra 

dette klassetrinnet.  

 Årskull 2002 (høstens 8. trinn) skal velge ett medlem og ett varamedlem til rådet. 

Dette gjennomføres i løpet av første halvdel av september, slik at de kan delta på 

neste møte i Ungdomsrådet. 

 

 

Neste møte i Ungdomsrådet er tirsdag 22. september klokka 1800. 

 

 

Møtet slutt kl 19.50. 

 

 

Geir Waaler 

møtesekretær 

 


