Ungdomsråd 2 oktober 2013
1. Info från nämnderna
Barn och Ungdomsnämnden beslutade att rekommendera att Kommunstyrelsen godkänner motionen om
möjlighet att bilda Ungdomsfullmäktige. Godkänns den, kommer man att utreda ungdomsinflytandet i Vänersborg
och ta upp både ungdomsrådets roll och eventuellt Ungdomsfullmäktige.
På senaste mötet fick politikerna information om fritidsverksamheten av Christer Glännestrand. Man fick även
information om Barn- och elevhälsoplanen, som bland annat innebär att alla unga ska ha rätt till samma elevhälsa
med exempelvis sjuksyster och kurator på skolan.
Mötet tog även upp förskola och fritids i Väne-Ryr, vars lokaler ska börja användas nu. Med rätt elevunderlag
kommer även grundskolan komma igång inom 1 år.

2. Regionalt Ungdomsråd
Förfrågan har kommit in från Skövde Ungdomsforum om skapande av ett regionalt Ungdomsråd. Självklart ska
Vänersborgs Ungdomsråd medverka även regionalt, men det är osäkert om vi ska ha någon fast representant
eller variera. Mattias fungerar som kontakt tillsvidare.

3. Snabb Slant
En ny ansökan om Snabb Slant har kommit in. Det gäller ett hästsportevent öppet för alla ungdomar i
Vänersborg, som några elever på gymnasiet vill genomföra.
Ansökan tar upp behov av hjälp att täcka kostnader för hyra av anläggning, ersättning till professionella tränare
med mera.
Mötet beviljar stöd om 4000 kr som förlustbidrag.

4. Marknadsföring
Mattias besöker kontinuerligt skolor med information om Ungdomsrådet. Men i höst måste vi satsa extra. Alla som
har möjlighet bör följa med och göra reklam. Vi behöver idéer för aktiviteter och annat som fångar
uppmärksamheten när vi är på en skola.
Facebook-sidan måste också användas mer. Vi har tidigare talat om olika typer av tävlingar. En sådan tävling kan
vara att skapa en logo för Ungdomsrådet.
På nästa möte diskuterar vi vidare vad som ska göras och när.

5. Övrigt
Datum för vårens möten fastställs på nästa möte.

6. Nästa möte
Nästa möte hålls torsdag 7 november

