•
Val av ordförande & justerare
•
Genomgång av föregående protokoll
•
Närvaro
1. Nästa möte (Saga)
2. Påverkanstorg 2022 (Vanessa)
3. Läger med UR östra Göteborg (Emma)
4. Enkäten (Isabelle)
5. Presentera på årsmöte med SERN (Sara)
6. Rapport från möte med Dzemal och Jessika (Vanessa)
7. Rapport från kommunalrådsmöte (Kewin)
• Återkoppling från elevråden
• Övriga frågor
• Summering av beslut/uppdrag
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Nästa möte (Saga)
Nästa möte är vårt sista möte för terminen.
Vill vi göra något kul som avslutning?
Förslag:
1.Vattenkrig 1
2. Picknick med tårta (högtalare) 2
3. Grilla vid vimmersjön 0
4. En kombination av alla förslag ovan på gräsmattan utanför Da Vinci: Tårta/grilla/glass/baka
och ta med MAJORITET
(-Film och inomhus vid dåligt väder)
OBS! Mötet är flyttat till torsdag 19/5 kl. 17:00.

Beslut: Vi kör på förslag 4. Talesgruppen planerar vidare.

Påverkanstorg 2022 (Vanessa)
På mötet i februari beslutade vi att påbörja planeringen av påverkanstorg redan nu.
Vi röstade ja till detta förslaget:
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.
Att bestämma idag:
- Datum: Fredag 2/12 – 11, Fredag 9/12 - 10
- Lokal: Bohushallen 20 , Idrottshallen Da Vinci, Medborgarhuset Alafors, Arosenius idrottshall
- Arbetsgrupp: Ellen, Johanna, Isabel BL, Emma, Nellie, Emilia, Martina, Lejla, Vanessa
- Något mer?
- Att bjuda in: Tjänstemän, politiker, Västtrafik, militär, polis, brandkår, socialtjänst mfl. Politiska ungdomsförbunden.
Beslut: Datum 2/12 (9/12 om de inte går 2/12). Alla röstar för Bohushallen. Arbetsgruppen blir :
Ellen, Johanna, Isabel BL, Emma, Nellie, Emilia, Martina, Lejla, Vanessa. Majoriteten röstar för
att bjuda in ungdomspartierna till en debatt. Sara bokar lokal och efter det skickar vi en save the
date till de vi vill bjuda in. Till planeringsgruppen: skärmväggar att dela av med för bättre ljud.

Läger med ungdomsrådet östra
Göteborg (Emma)
Vi har planerat att åka på läger med ungdomsrådet östra Göteborg 13-14 maj och har bokat
stugor på Tjörn.

Vi har inte fått ihop folk till senaste mötena så frågan är om vi fortfarande vill åka på läger nu i
maj.
Om vi inte vill eller har tid just nu så går det fortfarande att avboka stugorna.

Alternativ: 1. Köra på lägret som planerat. 0
2. Skjuta fram lägret och se om vi kan ta det efter sommaren.14
3. Göra något mindre tillsammans som inte kräver så mycket planering.3
6 stycken kan fortfarande säkert vara med.

Beslut: Vi beslutar att skjuta fram det. Sara kontaktar Gilbert och meddelar.

Enkäten (Isabelle)
Isabelle rapporterar från när hon presenterade enkäten på kommundialogen.
Vi fick mycket positiv respons och de som var där var imponerade över vårt arbete!
Hur vill vi gå vidare med resultatet?
Förslag:
Göra en ny enkät till hösten, ta upp på första mötet på höstterminen. Sitta med en
som jobbar med statistik när vi tar fram enkäten. Majoritet röstar för detta förslag.
Lämna över resultatet till en statistiker på kommunen.
Beslut: Vi tar upp frågan igen till hösten för att börja med en ny enkät. Sara kontaktar
kommunens statistiker och kollar även om någon i VINR-gruppen kan vara med till
hösten om vi tar fram en ny enkät.

Presentera på årsmötet för SERN (Sara)
SERN är ett europeiskt nätverk som framförallt jobbar med utbyten och samarbeten mellan
Sverige och Italien. Bland annat genom olika EU-projekt. Ale är med i SERN och har just nu
ett projekt om ungas inflytande och delaktighet.
Vi har blivit inbjudna att berätta om ungdomsrådet och hur vi jobbar när de har årsmöte i
Göteborg 11 maj. Vi är inbjudna till punkten ungdomsdemokrati.
Är det några som vill följa med och presentera vårt arbete?
Vår punkt är 11:30-12:45 och vi behöver ses en liten stund innan.
Vill åka med: Emma, Tilda, Ellen, Johanna, Julia, Isabelle, Vanessa (Vanessa, Tilda, Johanna
och Emma kan prata).
Beslut: Sara gör en messengergrupp där de som vill vara med kan planera. Sara
skriver också en lapp att lämna till skolan för ledighet.

Rapport från möte med Dzemal och Jessika (Vanessa)
På talesgruppens möte i tisdags hade vi besök av Dzemal som är brottsförebyggare i
kommunen och Jessika som är kommunpolis. Vi bjöd in dom för att prata om det vi kom
fram till när vi tittade på kartorna från påverkanstorg.
Vi pratade om:
- Ställen där ungdomar sett att drogförsäljning pågår
- Hur man kan tipsa polisen anonymt
- Vad för information som är bra för polisen att få
- Samverkan kring personer som är påverkade vid resecentrum
Förslag: Be polisen berätta på påverkanstorg om tex när man ska ringa 112 och vad
man kan tipsa dem om, det är bra för oss unga att veta det, många känner kanske inte
till det.
Bjuda in Dzemal och/eller Jessika till ett stormöte i höst.
Beslut: Vi tar med dessa förslag till hösten.

Rapport från kommunalrådsmöte (Kewin)
Senaste gången talesgruppen träffade kommunalråden pratade vi om:

-

Presenterade resultatet från vår enkät med powerpointen som vi hade på workshopen
SERN:s årsmöte 11 maj
Sommarjobb
Vår budget. Mikael ska titta på möjligheten att lyfta ur våra arvoden ur budgeten så att
vi har mer pengar för att skapa aktiviteter för unga i Ale.

Vad vill ni att vi tar upp på nästa möte med kommunalråden?
- Pusha för sommarjobben
- Fråga om de fått veta något mer om budgeten
- Mer att göra i Älvängen, det finns önskemål om en plats att vara med EPA.
Beslut: Talesgruppen tar med frågorna ovan till kommunalråden.

Ahlafors Fria: Aroseniusskolan: En plats för EPA, västtrafik – fler bussar och de kör förbi när man
står vid hållplatsen. Mer att göra, och mer öppet på fritidsgården eller öppna alla
samtidigt.
Bohusskolan: Arken är inte kvar på Bohusskolan, ligger i Surte nu, bra för alla att
veta.

Da Vinciskolan: Inte haft något möte.

Beslut: Talesgruppen tar EPAfrågan med kommunalråden, även bussfrågan. Sara tar
upp fritidsgårdarna med ungdomscoacherna.

Några övriga frågor?
- Ungdomars röster till politikernas omvärldsdag (Sara). Vi har fått förfrågan om att
vara med i filminslag och prata om hur unga ser på framtiden i Ale. Majoritet
röstar ja till att vara med på detta. De kan komma till nästa möte om det passar.
- Tänk på att lyssna på varandra och sitt inte med mobilen hela mötet. Vi behöver
visa respekt mot varandra! ☺

Beslut: Sara bjuder in de som vill filma för omvärldsdagen till sista mötet och om de
inte kan då så kan de komma till första mötet nästa termin.

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

19/5 kl. 17:00
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