Ungdomsrådmøte 4. juni 2018
Tilstede:
Elena von Krogh
Elias Storholt
Neda Schulz
Stella Ramborg
Nicolai Stokker
Mehdi Husseini
Tommy Dalberg
Thea Vibe Zandjani
Sekretær: Elena von Krogh

Saksliste

-

Godkjenne saksliste og velge referent
Noe som har skjedd siden sist?
Rekruttering av nye medlemmer: hvordan ligger vi an?
Innlegg om påmelding på Ung i Hurum. Hvem skriver det? Lage flyers med samme innhold som
Eirik og Thea kan henge opp rundt omkring?
Andre Ung i Hurum saker fremover og over sommeren. Hvordan unngå at siden dør helt ut?
Innspill fra Tor Monsen til mandatet: bør syvende klasse også inkluderes i de halvårlige møtene
med elevrådene vi tenker å ha?
Thea med info om lokalene under Sætrehallen/mulighet for ungdomsklubb, og frivillighetsdagen
i september
Lage liste over aktuelle saker rådet bør ta tak i etter sommeren
Photoshoot med kommunikasjonssjef Elena

Hva har skjedd siden sist?
Stella på møte med planutvalget:
Ikke mye spennende på planutvalget. “I forhold til” - får vondt inni seg. Streker. Tenker ikke mye på
trafikken, kanskje en fartsmåler. Sebrastriper. Stella hadde et innlegg, og det ble mange blomster.
2 sider faktisk. Alfabetet baklengs *applaus*.
Nicolai på skatepark-møte med Sverre Elshaug og Huringen:
- Huringen var veldig samarbeidsvillig, men kan ikke støtte med penger.
- Flere synes det er veldig fint med skatepark.
- Bygge lys rundt, for det kan fort bli mørkt, og kan tiltrekke seg feil miljø.
- Etter 2020, når Hurum blir en del av Nye Asker, kan stedet bygges slik planene egentlig er, men
før dette kan deler av parken bygges. 400 kvadratmeter på det største.

- Dette blir skateparken som har penest utsikt i hele Norge.
- Trenger penger fra kommunen, rundt 1 million kan de kanskje få.

Rekruttering av nye medlemmer til rådet

- Elena og Elias samler ungdomstrinnet på Steinerskolen i kantina- Neda og Nicolai besøker Tofte ungdomsskole torsdag 14. juni.
- Stella lager innlegg om rekruttering til rådet, fredag 15. juni. Innholdet skal også brukes til å lage
en flyer som Thea og Eirik kan henge opp på ungdomsskolene.

Innlegg på Ung i Hurum fremover og over sommeren

- Tommy skriver innlegg om lokal fotballkamp snart.
- Stellas innlegg om påmelding, med bilder som Elena Solberg tok.
- Toftedagene 7. juli, og Sætredagen.
Holde det gående i sommerferien. 1 uke hver, der vi vlogger (?), forteller litt om hva vi gjør.
Påminnelser om rådet, hvor det er god is, intervju med kebab-mann Zafar, værmelding. Begynner
fra 15. juni.
15. juni - ut juni: Stella
1 uken i juli: Mehdi
2. uken i juli: Tommy
3. uken i juli: Neda
4. uken i juli: Nicolai
1 uken i august: Elena
2. uken i august: Elias
3. uken i august: Felles
(Dette kan skje over ny insta-bruker i stedet)

Mandatet:
Innspill fra Tor Monsen på mandatet: Skal representanter fra 7. trinn med på halvårsmøtet?
Respons: Smud! Let´s do it.

Theas saker
Thea: Leder i Graabein, få til ungdomsklubb i Sætrehallen. I 3. etasje er det gamingroom..
“fortenite”. Radonstrålinger? Det er viktig å få til en klubb i Sætre.

I fjor ble det satt i gang en Frivillighetsdag, en hel dag med fokus på frivillig arbeid. Er
ungdomsrådet interessert i å være med? Elias er kanskje syk da, og Tommy har bursdag, så de er
kanskje ikke med. Neda er med da! Og Stella hadde vært med om hun ikke dro på utveksling til
Australia. Har vi fått med oss den nye piercingen til Thea? Åhh. Appelsin hvis det blir unødvendig
snakk.

Liste med aktuelle saker etter sommeren:

-

Skateparken.
Hettegensere med “Ungdomsrådet i Hurum” trykk.
Stupebrygge ved strendene
Allerede nå kan vi begynne å samarbeide med med kommunene rundt, for vi skal jo slåes
sammen til nye Asker uansett
Helsestasjonen på Filtvet, flyttes tilbake til Sætre?
Bedre annonsering av Brakar Fleks, og generelt forbedring av busstilbud spesielt til Sætre og
Klokkarstua
Ung i Hurums fremtid (gå viral med et morsomt meme)
Nå ut til enda flere ungdommer!
Lage insta?

“Hva skjedde med referatskrivinga” - Nicolai
“Oi, shit. Det ble litt mye appelsiner.” - Elena

Annet:
Møte med ordfører, Tor fra oppvekst, og Linn fra plan rett etter ferien angående:
- Rådets økonomiske rettigheter
- Representant i planutvalget
- Hvordan spille inn saker?
Angående (ikke i forhold til) Ung i Hurum:
- Evaluering av facebooksiden under siste admin møte før sommeren.
- Vurdere etter dette om det heller lønner seg for oss å være aktive på ny insta-bruker over
sommeren, fremfor på facebooksiden. Vi ser mange flere fordeler med å bruke insta, fremfor
facebook for å gjøre ungdomsrådet mer synlig.
- Høre med kommunikasjonsrådgiver om tillatelse før vi eventuelt oppretter en egen instagram
konto for ungdomsrådet.

