Referat ungdomsråd
Mandag 5. mars 2018
Tilstede:
Mehdi Husseini
Nicolai Stokker
Elena von Krogh
Stella Ramborg
Malin Johansen
Tommy Dalberg
Neda Schulz
Thea Vibe Zandjani
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1. Hva har skjedd siden sist?
Det røde huset på Mellomdammen

- Skal ikke rives
- Utvendig oppussing skal skje
- For at bygget eventuelt skal brukes som lokale for ungdomsklubb i fremtiden må det også
pusses opp grundig innvendig. Kan ta lang tid før det eventuelt blir bevilget penger til dette, da
saken ikke vil bli tatt opp igjen før om lenge.
- Midlertidig parkeringsplass
- Ungdomsrådets innspill var avgjørende for den endelige beslutningen om at huset ikke skal
rives

2. Møte med administrasjonen for facebooksiden Ung i Hurum:

- Tommy, Neda, og sekretær Thea deltok
- Thea har skrevet eget referat for møtet som er sendt til alle i ungdomsrådet
- Neste møte blir torsdag 22. mars kl. 8
3. Våre innlegg fremover
Uke 10: Presentasjon av ungdomsrådet med bilde (lages av Tommy, og legges ut tirsdag ca kl. 12)
Uke 11:

- Tirsdag kl. 12: Ungdomsklubben som åpnes på Hovtun kulturhus torsdag 15. mars (lages av
Neda)

- Senere i uken, f.eks. søndag: Bizzy appen (lages av Mehdi)
Uke 12: Bilder fra UKM og annonsering av hvem som gikk videre til fylkesmønstringen (Lages av
Elena)

Uke 13: Eventuelt dele facebooksiden til ungdomskafeen i Åros. (I så fall fint om noen kan delta en
fredag og ta bilder)

Vi lager innleggene på forhånd, og legger de inn i planlagte innlegg med tidspunkt for
publisering. Viktig for å ikke ende opp med å legge ut innlegg samtidig som andre
administratorer.
Hovedregel: Ikke onsdager og søndager. Ellers må vi bare se på planlagte innlegg så vi ikke
legger ut innlegg på samme dag som andre.

Andre innspill i forhold til Ung i Hurum:

- Bruke Facebook siden til å rekruttere nye medlemmer til ungdomsrådet.
- BUK har vært på forskjellige ungdomsskoler og snakket om ungdomsrådet og facebooksiden.
- Forslag fra Elena, mulig samarbeid sammen med Trento eller andre som kanskje har spesifikke
tilbud for ungdom, men være forsiktig med hvem og hva vi reklamerer for.
- Forslag om å skrive innleggene til facebooksiden på under møtene i fremtiden.

4. Andre innspill til ungdomsrådet

- Ønske fra Tor Monsen om fullførelse av mandatet, og å ha møte med de forskjellige elevrådene i
Hurum én gang i halvåret (dette må skrives inn i mandatet).

- Frist for innsending av saker til planutvalget er uken før deres månedlige møte tar sted.
Spørsmål om vi skal flytte noen av våre møtedatoer strategisk for å kunne komme med innspill
til PU møtene.

Hovedagenda for neste møte blir:

- Hvordan vi skal rekruttere nye medlemmer til rådet, spesielt med tanke på å få Tofte
representert, samt flere fra ungdomsskolen.
- Ferdigstille mandatet

NB! Ny møtedato for neste møte: 16. april

