
   Gällivare 2015-01-21 

 

 

Protokoll Ungdomsrådsmöte  

Datum: 21 Januari 2015 

Tid: 18.00 

Lokal: Centralskolan Gällivare, Ungdomsrådets lokal 

 

Närvarande: Telma Mayer, Arvid Nordvall, Melinda Sannelind, Alicia Löfgren, Robin 

Klingberg, Jonna Öryd, Mathilda Olofsson, Henrik Ölvebo, Fredric Olofsson, Linda 

Sandvärn, Feliz Lindenhall, Karin Lyngmark, Sanda Antonic, Magnus Tornberg och Maria 

Åhlen. 

 

 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Mötet förklaras för öppnat. 

 

§2. Val av ordförande, sekreterare, justerare  

Ordförande: Linda Sandvärn, Sekreterare: Karin Lyngmark och justerare Arvid 

Nordvall. 

 

§ 3. Genomgång av föregående protokoll 

Arvid läser upp föregående protokoll. 

 

§ 4. Information från kontaktpolitiker  

Nya kontaktpolitiker under denna mandatperiod är Maria Åhlen och Henrik 

Ölvebo. Maria och Henrik informerar om arbetet med framtida skolstruktur (hur 

ska skolorna se ut i framtiden osv). Elisabeth Zackrisson håller i detta arbete, 

hon har haft ett möte med elevråden för att höra deras åsikter. Hon har bokat in 

den 12 februari kl 18.00-20.00 för ett möte med Ungdomsrådet. Karin skickar ut 

en påminnelse till alla i U-rådet. 

 

§ 5. Ungdomsrådets ekonomi  

Det finns 133 000kr i budgeten. Ungdomsrådet tar ett beslut om att köpa in en 

förstärkare/högtalare till Inspirationshelgen. Karin får i uppdrag att köpa in den. 

 

§ 6. Husmöte 26/1 

Centralskolans verksamheter kommer att ha ett husmöte den 26 Januari kl 17.00, 

Arvid kommer att representera Ungdomsrådet. 

  

§ 7. Verksamhet för äldre ungdomar på Stacken (torsdagar) 

Personalen på Stacken har kommit med en fråga om Ungdomsrådet är 

intresserade av att ha aktiviteter eller något annat på Stacken under 

torsdagskvällar. Det blev en del diskussion om hur ska man få äldre ungdomar 



till Stacken, vad kan man göra osv. Vi tar upp det igen vid nästa U-rådsmöte 

efter Inspirationshelgen. Linda tog upp om att det är många som har frågat om 

inte Ungdomsrådet kan köra ett disco, de tycker att det är länge sen det var 

något sådant arrangemang. Vi tar upp denna fråga också efter 

Inspirationshelgen.      

 

§8 Inspirationsträff i GVE 

Linda informerar läget angående inspirationshelgen. Ungdomsrådet kommer att 

ha en aktivitet (åka stjärtlapp) på Dundret på lördag efter lunch. Arvid känner en 

person som eventuellt kan komma upp till Dundret med en ren, Ungdomsrådet 

får betala en ersättning för det. Arbetsgruppen fortsätter att jobba vidare.  

  

§ 9 Övriga frågor 

- Svungs kongress 13-15 mars. Ungdomsrådet skickar Arvid (kanditerar till 

styrelsen), Alicia och Melinda till kongressen. Karin och Fredric bokar 

biljetter.  

- Mötesschema. Nästa möte blir den 4 februari. Karin tar fram ett förslag på 

mötesschema och presenterar det vid nästa möte. 

- Kulturfestival. En förfrågan som har kommit till er i U-rådet, om ni är 

intresserade att arrangera en filmfestival (kvälls eventuellt nattbio) under 

kulturfestivalen. Ungdomsrådet tycker att det är intressant, vi utser en 

arbetsgrupp med Jonna, Telma, Linda, Sanda och Arvid. Vi kontaktar 

ordförande i filmstudion. 

- Förstahjälpen- eventsäkerhet. Vi bokar in en utbildning efter 

Inspirationshelgen. Jonathan kommer att låna ut ett kit med förstahjälpen 

prylar till inspirationshelgen. 

 

§ 10. Mötets avslutande 
Mötet förklaras för avslutat. 

 

 

 

 

Karin Lyngmark  Arvid Nordvall 

Sekreterare   Justerare 
 

 


