Vestre Toten kommune
MØTEPROTOKOLL
Ungdomsrådet
Møtested:
Møtedato:

Fyrverkeriet ungdomshus
22.10.2019
Tid: 16:00 - 18:00

Innkalte:
Parti

Funksjon

Navn
Vetle Midteng
Bjørnar Morken
Odin Brønstad
Jørgen Strandlie

Forfall Møtt for

Fra adm. (evt.
andre):

Møtesekretær Nina Vedal

Fra/til saknr.:

19 – 20/19

Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Raufoss, 31. oktober 2019

Underskrifter:
Jørgen Strandlie
leder

Nina Vedal
møtesekretær

Postadresse: Vestre Toten kommune, Rådhuset, 2830 Raufoss
Tlf. sentralbord 61153300, Telefaks: 61153555,
E-post: Post@vestre-toten.kommune.no Internett: www.vestre-toten.kommune.no

19/19
19/2422
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE

Vedtak:
Protokollen fra møte 24.09.2019 godkjennes.

20/19
18/3514
REFERATER OG ORIENTERINGSSAKER
Behandling:
Sak 36/19
Det er kommet to nye medlemmer i ungdomsrådet siden sist, gi de nye medlemmene
informasjon om ungdomsrådet også kan de presentere seg og si noe om sine
forventninger til å være med i rådet. Bli kjent med hverandre.
Behandling:
Synne Bollingmo og Josefine Sveen Lundegård fikk ikke beskjed om at møte var i
dag. Bjørnar tar kontakt med de om at de skal møte på neste møte og informere de
hva det handler om.
Sak 37/19
Flere farger har et ønske om at så mange som mulig kan komme og se forestillingen
som spilles i Kulturhuset på Raufoss 25.10.19 kl.18, det må bestilles billetter i forkant.
Hvem fra ungdomsrådet ønsker billett.
Behandling:
Saken kom så sent inn at ingen fra ungdomsrådet har mulighet til å stille på denne
forestillingen.
Sak 38/19
Det er sendt ut mail om noen i ungdomsrådet kunne ha mulighet til å bli med på
ungdomskonferansen, de må melde seg på selv. Er det noen i ungdomsrådet som
har meldt seg på?
Behandling:
Påmeldingen er nå gått ut, så ingen i ungdomsrådet kan stille. Jørgen og Odin ser at
det kunne vært interessant å være med men fristen er gått ut.
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Sak 39/19
Forestillingen førjulskveld er den 5 desember i år. Tidligere år har ungdomsrådet
vært med å lage pepperkaker i forkant av kvelden på voksenopplæringen. Dere har
også vært med på arrangementet og hatt forskjellige roller der både på scenen og i
kafeen. Det er nok en forventning om oppmøte i år som tidligere år. Hvem har
mulighet til å bli med en kveld å bake pepperkaker dette skjer sannsynligvis en kveld
uken før forestillingen. Hvem kan bli med på arrangementet? Informer de nye
medlemmene om hvordan dette har foregått tidligere.
Behandling:
Vi stiller alle sammen på før førjulskveld. Vi baker og lager gotteposer til barna.
Bjørnar informerer også de nye medlemmene om denne kvelden.
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