Referat ungdomsrådmøte
Mandag 17. september 2018
Tilstede:
Benjamin Solheim
Nikolai Stokker
Mehdi Husseini
Mara Evangelista
Neda Schulz
Thea Vibe Zandjani
Sekretær: Neda Schulz
Saksliste:
1. Intro - bli kjent
2. Visjon for ungdomsrådet. Introdusere metoden INSPIRERE
3. Hva har skjedd siden sist/kommer til å skje i nærmeste fremtid?
a. Inspirasjonsdagen for frivillighet
b. Askerkonferansen
c. Spørretimen - stille spørsmål til politikerne
d. Planutvalget
4. Innbyggertorgene
5. Velge ny leder og nestleder

1. Medlemmer av rådet nå:
Benjamin Solheim (Sætre)
Nikolai Stokker (Klokkarstua)
Mehdi Husseini (Sætre)
Mara Evangelista (Sætre)
Neda Schulz (Sætre)
Elias Storholt (Klokkarstua)
Thea Vibe Zandjani (sekretær)

2. Visjon for ungdomsrådet
Intensjon/mål
Finne ut av veien videre for ungdomsrådet
Nødvendig info
Skape det gode besluttningsrommet

I orden. Fint å være på rådhuset. Snacks er bra. Fast møterom.
Prinsipper for rådslagning
- Ikke avbryte
- Følge med når andre snakker
- Respektere innslag og meninger
- Bruke tegn når vi er flere. En finger for innspill, og to for kommentar.
- Alle innspill er rådet sitt, og vi bygger videre på de sammen.
Idémyldring. Få alt på bordet! (Hva er ungdomsrådet? Ideer til saker vi vil jobbe med,
spørsmål vi har, mål for rådet, visjon, ønske)
Noen punkter som stod frem:
- Vi vil være et råd for ungdom i hele kommunen
- Vi vil skape nye møteplasser for ungdom i Hurum kommune
- Vi vil være med på å forme den nye storkommunen Asker
- Vi vil fostre engasjement hos ungdom
- Vi vil være gode forbilder for yngre
- Vi vil støtte opp om ungdom og frivillighet
- Vi vil forstå hvordan vi kan være et produktivt råd som faktisk er i stand til å fremme
ungdommens saker
- Vi vil forstå hvordan vi kan bruke de pengene vi har blitt bevilget
Rådslå frem til en handlingsplan
Enhet
Rekkefølge: hvem gjør hva, når?
Evaluere

3. Hva har skjedd siden sist/kommer til å skje i nærmeste fremtid?
Hva vi har arbeidet med det siste året/ønsker å jobbe videre med:
- Kollektivtilbud
- Volleyballbane i Sætre sentrum, (andre steder?) og andre nye møteplasser i
kommunen
- Rekruttering (ungdom fra Tofte er sårt trengt)
- Ung i Hurum. Hvordan nå ut til ungdommen gjennom sosiale medier/være synlige på
andre måter?
- Ungdomsklubb på Sætre
- Ungdomskafe på Klokkarstua
- Arrangementer/konferanser og andre former for møteplasser for ungdom i
kommunen (fylkeskommunen er villige til å bistå med midler som er satt av til Hurum.
Vite mer om dette)
- Involvere Åros i ting som skjer i Hurum
Askerkonferansen
- lære om kommunesammenslåingen, med fokus på FN’s bærekraftsmål

-

workshops for ungdom
verdifullt i forhold til ungdomsengasjement og utvikling videre i Nye Asker kommune
påmeldingsfrist 30. september
flere frå rådet ønsker å delta

Spørretimen
- Finne ut når det er
- Bruke dette mer til konkrete saker og innspill
I forhold til spørsmål angående ungdomsrådets mandat og hvordan å spille inn saker, bruke
pengene våre, roller i ulike utvalg osv. vil vi heller invitere ordfører og kommunalsjefer til
møte med oss.
Planutvalget
- Ungdomsrådet har talerett og møterett
- En representant
- Hvordan bruker vi vår plass der effektivt?
- Foreslå at saker som vi også er interesserte i blir tatt opp først
- Mehdi, Benjamin, deltar på møtet neste uke

4. Innbyggertorg på Tofte og Sætre
Hva ønsker vi oss?
- Bibliotek inspirert av Drammen
- Hyggelig og innbydende atmosfære
- Åpent for alle
- Helsestasjon for ungdom
- Lokaler til utlån

5. Valg av leder og nestleder
Ny leder: Benjamin
Ny nestleder: Mehdi

De to neste møtene:
22. oktober
12. november
Vi fortsetter å møtes månedlig mandager kl. 17.

