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MØTEPROTOKOLL 
 

Ungdomsrådet 
 

Møtested: Fyrverkeriet ungdomshus 

Møtedato: 24.09.2019 Tid: 16:00 - 18:00 

 

Innkalte: 
Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for 

 Leder Jørgen Strandlie FO  

 Medlem Odin Brønstad   

 Medlem Vetle Midteng   

 Medlem Bjørnar Morken   

 
 

Fra adm. (evt. 
andre): 

 Møtesekretær Nina Vedal 

    

Fra/til saknr.: 17 – 18/19  

 
 
Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. 
 
 
Raufoss, 27. september 2019 
 
 
 
Underskrifter: 
 

  
  

  
Nina Vedal  
møtesekretær  
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17/19   
19/2241 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE  
 

 
&&&  Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
 
 
&&&  Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen 
 
Vedtak: 
&&&  Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen 
 
Protokollen fra møte 20.08.2019 godkjennes. 
 
&&&  Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 
 
 
 
 
18/19   
18/3514 

REFERATER OG ORIENTERINGSSAKER  
 
Behandling: 
&&&  Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
 
Sak 32/19  
Behandle søknad fra Raufoss ungdomsskole om støtte til silikonarmbånd med logo og et 
budskap mot krenkende adferd og mobbing.  
Behandling: 
Vi synes det er en god ide å støtte ideen om silikonarmbånd, som et tiltak mot krenkende 
adferd og for å styrke det psykososiale miljøet på den nye ungdomsskolen. 
Vi ønsker å støtte tiltaket med 2000,- 
 
Sak 33/19  
Dato for fagdag med de andre ungdomsrådene i nabokommunene er ikke fastsatt, men 
det er kommet ønske om et møte utenom ungdomsrådenes faste møte dager. Hvilke 
saker ønsker Ungdomsrådet i Vestre Toten kommune å fremme og hvilke datoer for 
møte kan passe dere?  
Behandling: 
Vi i Vestre Toten ungdomsråd ønsker bedre helsetjenester og møteplasser for ungdom. 
De andre ungdomsrådene kan bestemme dato for vårt fremtidige møte. 
 
Sak 34/19  
Ungdomsrådet trenger flere medlemmer og må finne en dato for å informere om deres 
arbeid og rolle på Raufoss ungdomsskole.  
Har dere forslag på aktuelle kandidater fra 8 til 10 trinn?  
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Behandling: 
Ungdomsrådet har vært i kontakt med to aktuelle kandidater for ungdomsrådet og håper 
de kan være med i rådet allerede på neste møte den 22.10.19 

• Josefine Sveen Lundgaard 

• Synne Bollingmo 
 
Sak 35/19  
Den 07.11.19 arrangerer Vestre Toten kirkelige fellesråd et arrangement for alle elever 
på Vestre Toten ungdomsskole. Det vil foregå på Vestre Toten kulturhus med artisten 
Ruben Gazki, der temaet er identitet og hvordan hjernen fungerer. Dette arrangement er 
også knyttet til psykisk helse dagen den 10.10.19. Det vil være obligatorisk for 9 klasse 
men frivillig for de andre klassene. 
Konfirmasjonsansvarlig Gunnhild Bjørdal ønsker et samarbeid med Fyrverkeriet 
ungdomshus og lurer på om noen i ungdomsrådet kan påta seg kafeen i kulturhuset med 
servering av boller, saft og kaffe/te. 
Behandling: Odin, Vetle og Bjørnar ønsker å bidra med sin deltagelse. Det er også 
sannsynlig at Jørgen deltar da han allerede har en rolle inn mot konfirmantene. 
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