Extra Ungdomsråd 2014‐09‐29
Närvarande: Emma, Jonatan, Emelie Carlbom (BUN), Joakim Sjöling (BUN), Lina, Marie‐
Louise Brandt (Ungdomshuset) och Mattias Fredén (Samordnare)

1. Höstens upplägg
Vi testar att ändra tiden för ordinarie möten till sena eftermiddagar. Detta för att
göra det lättare att närvara, då deltagarna inte missar lika många lektioner eller
arbetstimmar. I oktober bjuder Ungdomsrådet in representanter från elevråden till
en gemensam inspirations‐ och utvecklingsdag.
Höstens ordinariemöten
‐ Onsdag 5 november klockan 15.00‐18.30
‐ Torsdag 4 december klockan 15.00‐18.30
2. Snabb Slant
Rådet har fått en ansökan från Langruppen på Ungdomshuset. De söker ekonomisk
hjälp att bekosta nätverksavgiften på 2000 kr vid nästa LAN (24‐27 okt).
Mötet beslutar att Snabb Slant täcker deras nätverksavgift. Motkravet rådet ställer är
att eventuellt överskott för LAN:et ska gå till att bära ytterligare LAN.
3. Stadgar och bildande av förening
På uppdrag av vårens sista möte har Mattias tagit fram förslag på stadgar för
Ungdomsrådet. Rådet vill bli medlemmar i Sveriges Ungdomsråd och behöver då
omforma rådet till en förening.
Ombildandet till en förening medför många positiva aspekter, samtidigt som det
medför ökade förpliktelser för dess medlemmar. Mötet anser att de positiva
fördelarna väger tungt och förespråkar bildandet av en förening. Argument för detta
är exempelvis att en förening kan öka engagemanget och öka självbestämmandet. En
förening kan också få större tyngd och nå ut bättre och bredare. Vidare får
styrelsemedlemmar en konkret merit att använda när man söker jobb.
Mötet vill att samtliga deltagare i Ungdomsrådet granskar förslaget till stadgar under
veckan. Nästa vecka behöver rådet gå till beslut om bildandet av förening eller ej.
Omröstningen sker över nätet.

4. Dialogträff
Torsdag 2 oktober är det en öppen dialogträff om framtidens Vänersborg.
Ungdomsrådet har blivit inbjudna att presentera sin syn på hur Vänersborg ska se ut i
framtiden. Förfrågan om vilka som vill representera rådet har gått ut i

Facebookgruppen. Jonatan kommer representera rådet och göra en presentation
tillsammans med Emma. Övriga uppmanas närvara om de vill.

5. Konferens
Myndigheten som tidigare hette Ungdomsstyrelsen (numera Myndigheten för
Ungdoms‐ och civilsamhällesfrågor) har rikskonferens 4‐5 december. På konferensen
träffar man ungdomar, politiker och tjänstemän från hela Sverige. I år ligger fokus på
fritid och organisering med mängder av seminarier att välja på.
Det kostar 3 900 kr att delta på konferensen + resa och boende. Vi har budgeterat
15 000 kr för studiebesök som mötet önskar använda för att låta två ungdomar från
rådet åka. Det är öppet för alla att anmäla intresse och platserna lottas ut. Senast
söndag 12 oktober ska de som vill åka meddela detta till Mattias.
6. Mötet avslutas

