Vestre Toten kommune
MØTEINNKALLING
Utvalg:
UNGDOMSRÅDET
Møtested: Fyrverkeriet ungdomshus
Møtedato: 19.11.2019
Tid: 16:00 - 18:00
Eventuelt forfall meldes til tlf. 90 04 13 62/ nina.vedal@vestre-toten.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE
Saksnr.
21/19
22/19

Arkivsaksnr.
Tittel
19/2688
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
18/3514
REFERATER OG ORIENTERINGSSAKER

Raufoss, 18. november 2019

Jørgen Strandlie
leder

Nina Vedal
møtesekretær

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
19/2688

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens forslag til vedtak:
Protokollen fra møte 22.10.2019 godkjennes.

Trykte vedlegg:
Møteprotokoll - møte i ungdomsrådet den 22.10.2019

Bjørn Fauchald
rådmann

Arkiv: 026

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.

Side 2 av 3

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.

Side 3 av 3

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Nina Vedal
18/3514

Arkiv: 242

REFERATER OG ORIENTERINGSSAKER
Rådmannens forslag til vedtak:

Utrykte vedlegg:
Trykte vedlegg:
Fakta:
Sak 40/19
Ungdomsrådet ønsker Josefine Sveen Lundegaard velkommen inn i ungdomsrådet,
hun presenterer seg.
Sak 41/19
Søknad om økonomisk støtte til det årlige arrangementet førjulskveld, et
multikulturelt arrangement som involverer flere parter i Vestre Toten Kommune.
Sak 42/19
Søknad om økonomisk støtte til det årlige arrangementet på Fyrverkeriet
Ungdomshus på Halloween kvelden den 31.10.19
Sak 43/19
I forbindelse med Førjulskveld arrangementet så bruker ungdomsrådet være med på
pepperkakebaking. Hvilken kveld passer best? Forslag 2 eller 3 desember på Vestre
Toten voksenopplæringen. Vi går igjennom ungdomsrådets roller på førjulskveld den
5 desember.
Sak 44/19
UKM arrangeres lokalt av Gjøvik, Vestre og Østre Toten kommune hvert år. Kan det
være aktuelt for ungdomsrådet og få en rolle inn som UA-ung arrangør og få mer
ansvar inn mot arrangementet. Dette praktiseres i noen andre kommuner som
samarbeider om UKM.
Sak 45/19
Innlandet fylkeskommune ønsker valg av representanter (2) fra Ungdomsrådet. Mail
er sendt til Jørgen Strandlie i forkant. Representanten sitter for 2 år og kan ikke fylle
18/3514

19 år i 2019. Hvem ønsker å stille fra ungdomsrådet? Ungdomsrådet velger
kandidat(er)
Sak 46/19
Valg av ungdomsråd. Det går fram av ny kommunelov at det er kommunestyre selv
som skal velge rådet. De som skal velges i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet
ikke ha fylt 19 år, og valgperioden er inntil to år. Jfr kommuneloven § 5-12 med
tilhørende forskrift.
Funksjonstida for medlemmene i dagens råd er fram til nyttår. Når det gjelder antall
medlemmer + varamedlemmer og sammensetning så er det kommunestyret som
vedtar dette. Krav om kjønnsbalanse er gjeldende. Til orientering så legges det opp
til at det velges 7 medlemmer i de andre rådene.
Hvis mulig er det fint om medlemmer i ungdomsrådet kan velges i kommunestyrets
møte 28. november.
Vurdering:

Bjørn Fauchald
rådmann

Elisabeth Lund
kultursjef

18/3514

Vestre Toten Ungdomsråd
Raufoss, 12.11.19
Fyrverkeriet Ungdomshus
V/Nina Vedal
Fagansvarlig Fyrverkeriet Ung
Teaterlærer og koordinator Fyrverkeriet Kulturskole
Vestre Toten Kommune
Postboks 84, 2831 Raufoss
Telefon 90041362
E-post: nina.vedal@vestre-toten.kommune.no
Hei!
I forbindelse arrangementet førjulsfeiring i Fyrverkeriet Kulturhus den 5 desember så ønsker
Voksenopplæringen i Vestre Toten og Fyrverkeriet kulturskole å søke ungdomsrådet om midler til
nisse-poser og pausemat/drikke.
Arrangementet er ment som en inkludering og integrerings arena der våre nye landsmenn/kvinner og
barn får oppleve norsk juletradisjon og underholdning, samt at de kan bidra med egen underholdning
og oppleve et felleskap med etniske nordmenn.
Ungdomsrådet har viktige roller som hjelpere, verter og underholdere denne kvelden.
Grovt regnet tenker vi at nisse-posene vil komme på rundt 4000,- og pausemat/drikke 10.000,Det antas at det kan komme opp mot 350 personer til arrangementet
Med Vennlig Hilsen
Nina Vedal

Fyrverkeriet Kulturskole, Nysethvegen 5b. 2830 Raufoss.
nina.nedberg@vestre-toten.kommune.no benedikte.jenssen@vestre-tote.kommune.no
Telefon 61153474/61153475
www.vestre-toten.kommune.no/fyrverkerietkulturskole/

Vestre Toten Ungdomsråd
Raufoss, 12.11.19
Fyrverkeriet Ungdomshus
V/Nina Vedal
Fagansvarlig Fyrverkeriet Ung
Teaterlærer og koordinator Fyrverkeriet Kulturskole
Vestre Toten Kommune
Postboks 84, 2831 Raufoss
Telefon 90041362
E-post: nina.vedal@vestre-toten.kommune.no
Hei!
Fyrverkeri Ungdomshus ønsker å søke ungdomsrådet om midler til det årlige arrangementet med
Mr. X på Ungdomshuset. Arrangementet vil foregå på selve Halloween aften og er noe ungdommene
ser fram til hvert år med grøss og gru men også med latter. Mr.X vil etter showet ta av seg
kostyme/sminken og være tilstede for de ungdommene som ble skremt. Klubbstyret har deltatt med
forberedelser på huset i forkant.
Arrangementets utgifter er anslått til ca.10.000,Med Vennlig Hilsen
Nina Vedal

Fyrverkeriet Kulturskole, Nysethvegen 5b. 2830 Raufoss.
nina.nedberg@vestre-toten.kommune.no benedikte.jenssen@vestre-tote.kommune.no
Telefon 61153474/61153475
www.vestre-toten.kommune.no/fyrverkerietkulturskole/

