


• Närvaro

• Val av ordförande och justerare

• Genomgång av föregående protokoll

• Återkoppling från elevråden

1. Arbete med våld i nära relation-gruppen och macho 

(Kewin)  

2. Budget (Sara)

3. Julavslutning (Lykke)

4. Om vi har pengar över i slutet av året (Saga)

5. Påverkanstorg (Lykke, Emma, Lejla, Martina, Nellie)

• Rapport från Kommunalrådsmöte

• Övriga frågor – Intervjufrågor (Vanessa)

• Summering av beslut/uppdrag

• Nästa möte
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Ordförande: Kevin

Justerare: Tilda och Sewa



Är det något som ska justeras? Nej

Kan protokollet godkännas? Ja



Ahlafors Fria: Ingen representant härifrån

Aroseniusskolan: Inget att rapportera

Bohusskolan: Inget att rapportera

Da Vinciskolan: Ingen av representanterna var med på förra elevrådsmötet

Beslut: Inga beslut.



Workshop: Vilken dag vill vi bjuda in VINR-gruppen för att ha en workshop? 

Förslag: Nästa år när det nya ungdomsrådet är på plats.

Vill vi göra något mer med den här frågan innan året är slut? Tex göra någon 

undersökning, enkät, debattartikel eller liknande?

Förslag: En enkät som vi kan be ungdomscoacherna hjälpa till att sprida, tex om 

en vecka. 

Isabelle har gjort en enkät för Bohusskolan på detta ämne, vi kan kolla på den 

och ev använda den till alla skolor.

Arbete med Våld i nära relationer-gruppen 

och macho (Kewin)

Beslut: Vi bjuder in dom till andra mötet (februari). Vi kollar på Isabelles enkät nästa 

möte och vi ber ungdomscoacher och rektorer om hjälp. Resultatet av enkäten ger vi 

till nästa års ungdomsråd.



Sara ger en uppdatering om hur budgeten ser ut.

Inget utdrag för UR:s budget att titta på idag.

Vi tittade på budgeten för påverkanstorg, det såg 

bra ut. Vi vet mer om budgeten när alla utgifter 

för påverkanstorg är klara.

Budget (Sara)

Beslut: Inga beslut



Olearys mat + bowling 9875 :-

Matalternativ: Cheeseburgare och pommes eller caesarsallad med kyckling + 

valfri dryck

Vilket datum vil vi ha avslutning? Förslag fredag 10/12

Sista stormötet är 9/12.

Förslag: 17:00, 17:30  senastpå o´learys kungälv, klara ca 20:00

Samling i Bohus 16:40 för de som vill åka tillsammans

Julavslutning (Lykke) 

Beslut:.Vi kollar om det finns plats 17:30 10/12.



Om vi har pengar kvar i slutet av året 

(Saga)

Beslut: Vi kör på förslaget om att skapa aktivitet. Sara pratar med 

ungdomscoacherna. Så fort vi vet hur mycket pengar vi har sätter vi igång, obs innan 

nästa stormöte. 

Idéer på vad vi kan göra om vi har pengar kvar i slutet av året.

Beror på hur mycket Påverkanstorg kommer kosta.

Tidigare har Ungdomsrådet tex köpt in bollar och andra saker till skolorna som eleverna kan använda på 

rasterna.

Förslag: 

- Nya tröjor inför nästa år - 9 röster

- Be om förslag på aktiviteter – ungdomscoacherna kan fråga genom instagram osv – 15 röster

- Skänka till välgörenhet. Får kommunen göra det? – 4 röster

- Skänka till ungdomsföreningar i kommunen. Får vi göra det? - 9 röster 

- Kolla med elevråden om det finns något skolorna önskar sig. – 2 röster

- Bohus vill ha bänkar och soffor utanför klassrummen, Da Vinci vill ha speglar i omklädningsrummet

- Köpa eller göra något för ungdomarna i kommunen 

- Lägga pengar på en aktivitet 

- Köpa fritidsprylar tex bollar



Beslut: Vi tar tre olika pizzor. Vi röstade om att Lucas ska få arvode trots att han 

kommer sent eftersom han har prov. Andra som kommer sent och inte har en bra 

anledning får inget arvode för Påverkanstorg.

Påverkanstorg (Emma, Lejla, Martina, Lykke, 

Nellie)

Planeringsgruppen  uppdaterar.

Viktigt! Vi samlas senast klockan 8 i Bohushallen fredag 26/11. Man 

kan komma redan klockan 7.

Arbetsuppgifter

Lunch

Är det någon som inte kan vara med på Påverkanstorg? Ajlin, Ludvig, 

Lucas kommer sent, ca 10:30.

Har någon glömt anmäla sig till valet?



Rapport från Kommunalrådsmötet: Talesgruppen berättar

Vi pratade mest om påverkanstorg.

Mikael och Monica berättade om mer övervakning i kommunen. Det kommer sättas 

upp kameror vid området runt resecentrum Älvängen.

Beslut: Inga beslut. 



Några övriga frågor?

- Intervjuer under Påverkanstorg (Vanessa). 

Vanessa kommer filma lite intervjuer under dagen, kom gärna med förslag på frågor.

Förslag: Intervjua några av medlemmarna i rådet också som kan berätta om UR. 

Saga informerar om att det kommer bli ett festivalborg nästa år. Det behövs 

ungdomar som är med och planerar – hör av er till en ungdomscoach om ni vill vara 

med och tipsa era kompisar.

Beslut: Skriv i chatten eller direkt till Vanessa om ni kommer på en fråga. 

Ellen, Isabelle och Saga ställer upp och blir intervjuade från UR. 



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

- Vanessa ringer O´learys och kollar bokning

- Isabelle tar med sin enkät

- Påverkanstorg-gruppen fortsätter med förberedelser



Utvärdering 

Påverkanstorg
Enkät våld i nära

relationer
Pengar över

Punkt 4 Punkt 5 Punkt 6

9/12 kl. 17:00


