
   Gällivare 2015-04-15 

 

Protokoll Ungdomsrådsmöte  

Datum: 15 april 2015 

Tid: 18.00 

Lokal: Centralskolan Gällivare, Ungdomsrådets lokal 

Närvarande: Telma Mayer, Fredric Olofsson, Linda Sandvärn, Feliz Lindenhall, Karin 

Lyngmark, Maya Wiippola, Rasmus Holmgren, Alicia Löfgren, Melinda Sannelind, 

Alexander Asplund, Arvid Nordvall, Maria Åhlen, Jonna Öryd, Martin Nilsson och Elin 

Lindberg. 

 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Mötet förklaras för öppnat. 

 

§2. Val av ordförande, sekreterare, justerare  

Ordförande: Arvid Nordvall, sekreterare: Jonna Öryd och justerare Rasmus 

Holmgren. 

 

§ 3. Genomgång av föregående protokoll 

Rasmus läser upp föregående protokoll. 

 

§ 4. Information från kontaktpolitiker 

Maria informerade att Henrik hade tagit upp på KS om att Ungdomsrådet hade 

fått utmärkelsen som Sveriges Ungdomsråd 2015 av Sveriges Ungdomsråd 

(Svung), det mottogs med glädje av våra politiker. Inget nytt från KS.  

 

§ 5. Ungdomsrådets ekonomi 

Karin berättar att vi har använt oss av ca 13 000kr och ca 120 000kr kvar av 

budgeten. Inspirationshelgen gick på ca 81 500kr. 

 

§ 6. Prideparaden 

Utvärdering av Prideparaden: Mycket folk som deltog, oklart hur många och 

Arvid försöker ta reda på det. Mycket bra och roligt arrangemang. Till nästa 

gång mer livat i paraden med trummor och sånt eventuellt involvera 

kulturskolan. 

 

§ 7. Inbjudningar till kontaktpolitiker i nämnderna 

Vi tar ett beslut om att börja bjuda in kontaktpolitiker från nämnderna under 

hösten. Arvid tar på sig att titta på detta, hur och på vilket sätt det ska kunna gå 

till. Tanken är att vi byter person från Ungdomsrådet som bjuder in de olika 

nämnderna.  

 



§ 8. Demokratidagen 2015 

Fredrik kallar till möte, de som ingår i arbetsgruppen är Linda Sandvärn, Maya 

Wiippola, Rasmus Holmgren, Telma Mayer, Mathilda Olofsson  och Arvid 

Nordvall. 

  

§ 9. Unghästan 

 Unghästen 28-29 April (två pass respektive dag). Jonna och Feliz tar ett pass,  

Rasmus på onsdag em och Arvid tar det pass som blir över. Vi har ansökt om  

40 000kr från UPP, Unghästen tar 30 000. Resterande pengarna går till scen och 

Eventuellt något att fika som festis eller typ Fruxo. 

  

§ 10. Övriga frågor 

- Inspirationsträff Norberg 22-24 maj 

Vi skickar Alexander, Linda och Mathilda. Rasmus är reserv om inte någon 

av deltagarna kan följa med. 

- Skoj på stan 3 juni 

Arvid informerar att det är ett kvällsarrangemang med olika aktiviteter som 

Kulturen arrangerar. Ungdomsrådet tittar på detta om vi kan medverka på 

nått vis. Arbetsgruppen är: Arvid (sammankallande), Telma, Feliz, Maya 

och Rasmus. 

- Barnombudsmannen 

Bo har tagit fram en rapport ”Välkommen till verkligheten”, Arvid ger en 

kort information om uppdraget. I den rapporten framgår det att det bör/ska 

finnas ett barn och elevombud i varje kommun. Arvid vill att Ungdomsrådet 

skriver en skrivelse om detta till BUoK och för kännedom till KS. 

Ungdomsrådet utser Arvid, Linda och Rasmus för att skriva ihop en skrivels 

för att sedan delge Ungdomsrådet för godkännande innan den skickas in. 

- Stacken torsdagar 
Fredrik frågar hur om vi ska ha något arrangemang torsdagar på Stacken. 

Eftersom det är så kort tid till sommarlovet så beslutar vi att ta upp det igen 

till hösten. Fredrik tog även upp om Ungdomsrådet har några idéer om hur 

vi kan nå ut till gymnasieungdomar på Välkommaskolan. Ungdomsrådet 

kommet inte på något för tillfället så vi beslutar att skjuta upp det till nästa 

möte. 

- Brainstorming 
Fredrik informerar om en träff på Stacken tisdagen den 21 april kl 18.00 

angående brainstorming om aktiviteter under Kulturveckan. Fredrik skickar 

sms om påminnelse måndagen 20/4.  

- Avslutningsfest inför sommarlovet 
Arbetsgruppen är Telma, Arvid (sammankallande), Maya och Rasmus fixar 

en fest för oss alla i slutet av maj. 

- Ungdomsmottagningen 
Linda tar upp om kuratorn på umo. Hon berättar att dem jobbar för det och 

är på gång. 

- Ungdomsrådets mail 
Rasmus tar på sig ansvaret att ta hand om ungdomsrådets mail, han går in en 

gång i veckan varje onsdag. Vi kommer att byta ansvarig ungefär varannan 

månad. 



- Ung i Gällivare 

Arvid tar upp om hur folk ska kunna nå ungdomsrådet, ska man maila eller 

ringa? Vi tar ett beslut att de får ringa till ungdomsrådets telefon mellan 

08.30-09.30, maila resterande tider.  

Arvid går in på Ung i Gällivare sidan och kollar vad som ska plockas bort 

och vad som ska läggas till, han meddelar Karin och Fredric sedan som får 

rensa sidan.  

 

§ 11. Mötets avslutande 
Mötet förklaras för avslutat. 

 

 

 

 

Jonna Öryd   Rasmus Holmgren 

Sekreterare   Justerare 
 

 


