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Ellen
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Datum för stormötet i maj (Lykke)
Vi har upptäckt att stormötet i maj (26/5) är på en röd dag och vi behöver byta dag.
Detta är sista mötet för terminen.

Förslag: Flytta mötet till onsdag 25/5.
Flytta mötet till torsdag 19/5 och flytta talesgruppsmötet till 17/5.

Beslut: Vi flyttar mötet till 19/5, alla röstade på det.

Reserver och elevrådsrepresentanter (Saga)
Just nu är vi 20 medlemmar i rådet, vi har plats för 23.
Vi saknar elevrådsrepresentanter från Ahlafors fria och Da Vinciskolan.

Vi har också två personer som satt upp sig på reservlista för att vara
med i Ungdomsrådet.

Beslut: Vanessa pratar med Tore på Ahlafors fria och Lejla och Martina pratar med
Da Vincis elevråd. Vi väntar med att prata med reserverna.

Kick off vid nästa möte (Kewin)
I samband med nästa möte så vill vi göra något kul eftersom vi inte haft
någon kick off.
Vi har kollat på budgeten och eftersom vi inte har så mycket pengar kvar efter
att arvoden och Påverkanstorg betalats så föreslår talesgruppen att vi gör en
billig kick off i år. För att hålla nere kostnaden så kan vi göra något kul här i
huset.
På förra mötet föreslogs äta/fika, kolla film, lära känna-lekar mm.
Vad vill vi göra?
Förslag: Pizza, kolla film - 3
Förslag: Pizza, spela spel – göra något mer aktivt. - 9
Förslag: Fika, spela spel, lekar mm. 5
Beslut: Vi kör på förslag två. Vi ska också hålla mötet kort nästa gång så vi inte drar

Workshop våld i nära relation (Lykke)
Kommunens våld i nära relationer-grupp vill ha en workshop med oss för att få in
ungdomars perspektiv och tankar.
De vill komma nästa möte, 23/3.
Vi skulle behöva avsätta minst en timma för detta. Kan vi se till att hålla resten av
mötet kort?

Beslut: De får komma nästa möte. Vi föreslår kl 17 i början av mötet. Vi håller resten
av mötet väldigt kort med få punkter.

Resultat påverkanstorg (Emma)
Vi behöver gå igenom resultatet för senaste Påverkanstorg.
Vi behöver rangordna och välja ut vilka förslag vi tycker är viktigast så att vi kan skicka vidare det till
politiker och verksamheter i kommunen.
Vi behöver också titta på trygghetskartorna för att försöka se vad som gör vissa platser otrygga.
Förslag: sätta in ett extramöte för detta. – Alla röstar för ett extra möte.
Ska vi få arvode för detta mötet? – Alla röstar ja
Förslag på datum:
onsdag 16/3 – 8 kan
torsdag 17/3 – 15 kan
onsdag 23/3 – 6 kan
torsdag 31/3 – 11 kan

Beslut: Vi har ett extrainsatt möte med arvode torsdag 17/3. Vi vill använda menti för
att gå igenom resultaten. Vi ska ha fika även på detta möte.

Påverkanstorg 2022 (Vanessa)
För att nästa Påverkanstorg ska gå att genomföra så smidigt och enkelt som möjligt så
kan det vara bra att börja planera ännu tidigare.
Förslag: Börja planera redan innan sommarlovet. Börja näst sista mötet på vårterminen,
då kan vi börja med att bestämma datum, boka bohushallen, skicka ut information om
datum till politiker och tjänstemän, boka in ev. underhållning/dragplåster.
Alla röstar ja till förslaget.

Beslut: Vi kör på detta förslaget.

Isabelles enkät (Isabelle)
Hur har det gått med enkäten om våld och sexism som Isabelle tog
fram?
Ska vi som ungdomsråd sprida den och sammanställa något som vi tex
kan lyfta till politikerna sen?
Vi tycker enkäten ser bra ut och vill sprida den.
Isabelle lägger till info om att vissa frågor är valfria och en fråga om
vilken ort man tillhör.

Beslut: De som sitter i elevråd tar upp enkäten där, Sara mailar rektorerna från
ungdomsrådets mail och mailar kommunalråden. Nellie och Isabel pratar med rektorn
på Arosenius. Lejla och Martina pratar med rektorn på Da Vinci. Isabelle pratar med
rektorn på Bohus. Vanessa pratar med Ahlafors fria.

Rapport från möte med ungdomsrådet ÖGBG (Ludvig)
Johanna, Ludvig och Vanessa har haft möte med Ungdomsrådet Östra Göteborg.
Vad pratade ni om på mötet?
Vi pratade om att åka på ett läger tillsammans med en övernattning. Antingen på
någon gård i Ale eller på ett ställe på Tjörn.
Förslag på datum för läger: 13-14/5

Beslut: 15 personer tycker att datumet är bra. Sara kontaktar Gilbert och bokar tid för
nytt möte.

Marknadsföringsgrupp (Emma)
Vi har pratat om att vi behöver bli bättre på att marknadsföra oss och visa
upp vad vi gör.
Hur kan vi göra det på bästa sätt?
Ska vi starta upp vår instagram igen och vilka ska ansvara för den? Ska vi ge
uppgiften till Talesgruppen eller finns det andra sätt?

Förslag:
Talesgruppen är ansvariga - 0
En arbetsgrupp - 1
En mindre arbetsgrupp tillsammans med talesgruppen - 16

Beslut: Alla tycker att vi ska starta upp instagramen. Martina och Lejla är med en
stund på nästa talesgruppsmöte. Om någon mer vill vara med så säg till Sara eller
talesgrupp/arbetsgrupp.

Budget (Sara)

Sara visar budgeten för året.
Talesgruppen har räknat ut att vi inte har så mycket pengar kvar efter
att alla arvoden är betalda. Vi behöver spara pengar till tex
påverkanstorg.
Förslag: Ska vi dra ner på fikat för att spara pengar? Vanessa
erbjuder sig att förbereda mackor inför mötena. – Alla röstar för detta
förslag.

Beslut: Vi drar ner på fikat för att spara pengar.

Punkter första kommunalrådsmötet (Saga)
På tisdag ska talesgruppen träffa kommunalråden för första gången i år.
Detta är en bra chans att framföra sånt som vi ser är viktigt för ungdomar i
kommunen just nu

Vad vill ni att vi tar upp på mötet?
- Vad händer med sommarjobben?
- Vi är för många på skolorna, det är trångt. Finns det planer på att bygga
ut eller bygga ny skola? Vi förlorar lokaler som tex fritidsgård.
- Får vi samla in pengar?

Beslut: -

Ahlafors Fria: Aroseniusskolan: Fritidskorten vill vi ha tillbaka. Vi kan bjuda in personen i
kommunen som arbetar med västtrafik och ställa våra frågor och lägga fram vår
åsikt.
Bohusskolan: Da Vinciskolan: -

Beslut: Sara bjuder in kommunens kontaktperson för västtrafik till ett möte längre
fram i vår.

Några övriga frågor?
- Får vi samla in pengar till välgörenhet?
- Får vi tjäna in pengar och göra något i kommunen för dom? Kan ungdomsrådet
göra något större event i tex slutet av sommaren? Tråkigt att vi inte gjort så
mycket event/aktiviteter senaste året. Förslag att göra en festival, kul och bra
marknadsföring.

Beslut: Sara kollar vad som gäller med insamling.

Vad har vi bestämt nu då, och vilka uppdrag har delats ut?

- Nästa möte fokuserar vi på workshop VINR
- Vi kör ett extramöte för att bli klara med resultatet från påverkanstorg 17/3
- Alla hjälps åt att sprida enkäten till vänner och sina skolor
- Sara återkommer i chatten med förslag på datum för möte med UR östra gbg
- Sara kollar upp vad som gäller ang. insamling av pengar

24/3 kl. 17:00
+ extramöte 17/3 kl. 17:00

Workshop VINR
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