Ungdomsrådet Porsgrunn
Møtereferat
Ungdomsrådet møte 1- 2020
Tirsdag 7. januar kl. 16.00
Sted: Bakgården
Fremmøtte:
Maia Christiane Kåss
Fredrik Lid Specht
Konstanse Marie Alvær
Kalle Bredegg Hermansen
Mathea Gjerum
Jacob Hansen
Awin Henareh
Mathias Daapan
Dea Elisabeth Kåss
Mathilde Sofie Gajic Berg
Mikkel Andre Lundsten
Møtet starter med en informasjon sak fra Miriam Solem, Meierigården, som nå heter
Bakgården ungdomshus åpner lørdag 11.1.
Gjennomgang av referat fra sist møte.
Skolefrukt , kjetil sjekker opp dette
Politisk fravær, Kjetil tar dette opp med Tollef
1) Middag med mening
Ingrid Kåss informerer om barnekonvensjonen og bakgrunnen for Middag med
mening.
Middag med mening var en feiring av barnekonvensjonens 30 års jubileum.
Arrangement.
Vedtak:
Dette var nyttig tidsbruk og noe ungdomsrådet også ønsker å være med på neste år.
2) Mot dagen
Ingrid Kåss informerer om MOT dagen, dagen for ungdom i Porsgrunn sentrum.
Det er lagt penger inn i kommunebudsjettet til dette arrangementet.
3) styretur
Maia informerer om prosessen rundt styretur. Det var et ønske om 3 -5 januar men
det ble ikke tid til dette.
Det er forslag om Kristiansand, Mandal, Liverpool, Amsterdam,
Ingrid har vært i kontakt med KS og det er folk i Kristiansand som kan bidra med
innholdet.

Det er forslag på tur til Skopje for å se hvordan andre kulturer driver ungdomsarbeid,
kultur og idrett.
Det ligger to forslag:
Århus 6
Gøteborg 3
Makedonia 2
England 6
Billund 1
Mandal 2
Kristiansand 3
Ny runde på England og Danmark
England 7
Danmark 3
Avhold 2
Mathilde og Konstanse ser på et opplegg for turen.
4) Frivillighetskonferansen
Ingrid Kåss informerer om arrangementet og ungdomsrådets rolle
Vedtak:
Disse stiller på konferansen: Mathea, Maia, kalle Fredrik Maia og Awin
5) Åpen hall ungdom
Ønsket er å ha alle med her som har mulighet
6) informasjon bufdir søknader
Søknader blir lagt frem og rådet har mulighet til å stille på BUK møte neste uke om
det er noe de ønsker å justere på.
7) Eventuelt
Ingen saker på eventuelt.

