
 

 
 

 
 

 

Protokoll 
 
STYRE/RÅD/UTVALG:               MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: 
    
Ungdomsrådet         Frivilligsentralen - Gausdal Arena 08.04.2019 15:00 
 
 
Innkallingsmåte : Skriftlig 
    
Forfall : Maren Aamodt-Nilsen og Ymbjør Teigum Aamodt 
  
Vararepresentanter :  
  
Antall repr. inkl.   
varamedlemmer : 6  
  
Dessuten møtte : Cathrine Furu, Øyvind Selnes og Edel Klaape-Aasdal 
  
Møteleder : Signe Caroline Reksten Hovland  
  
Merknader : Ahmed Faisal Mahmod gikk kl. 16.00 
 
 
 
Godkjenning av protokoll: 
 
 
 
 
 
 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 3/19   
 POLITISK ORGANISERING FOR PERIODEN 2019 - 2023  
Sak 4/19   
 ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - UNGDOMSRÅDET 8.4.19  
  
 



  

UR-3/19 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 18/1007 
 
POLITISK ORGANISERING FOR PERIODEN 2019 - 2023  

 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
Behandling: 
 
Ungdomsrådet ønsker at de skal få dele ut midler til rusfrie arrangement og aktiviteter, som 
kommunestyret har vedtatt. Hvis det etter ny kommunelov ikke lar seg gjøre, ønsker de å 
kunne lage en innstilling om hvem som skal tildeles midler, til kommunestyret. 
Ut over dette har ikke Ungdomsrådet noen innspill til Politisk organisering for perioden 2019 – 
2023. 
 
 
Vedtak: 
Ungdomsrådet ønsker at de skal få dele ut midler til rusfrie arrangement og aktiviteter, som 
kommunestyret har vedtatt. Hvis det etter ny kommunelov ikke lar seg gjøre, ønsker de å 
kunne lage en innstilling om hvem som skal tildeles midler, til kommunestyret. 
Ut over dette har ikke Ungdomsrådet noen innspill til Politisk organisering for perioden 2019 – 
2023. 
 
 
UR-4/19 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 19/1091 
 
ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - UNGDOMSRÅDET 8.4.19  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Sakene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
 

1. Kriterier for utdeling av midler 
Forslag til kriterier for utdeling er utarbeidet jfr. Vedtekter for Gausdal Ungdomsråd 
pkt. 5 - utdeling av aktivitetsmidler. Forslaget ligger vedlagt.  

 
 

2. Arrangement 30. april/natt til 1. mai 
Det planlegges et utvidet kveldsarrangement på Øyer ungdomsklubb tirsdag 30. april. 
Brukere av Gausdal ungdomsklubb inviteres. Ungdomsrådet foreslår tidspunkt kl. 
19.00 – 23.00. UFO sponser buss mellom Segalstad bru og Øyer t/r. Spørsmål om 



  

ordningen «hjem for en 50-lapp» kan benyttes for de som bor utenfor der bussen kjører. 
Øyvind undersøker. Ungdomsrådet organiserer aktiviteter til klubbkvelden.  
Spørsmål om Statement Midtdalen natt til 17. mai. Det opplyses om at UFO og Plan B 
planlegger arrangement på Lillehammer. Dette er mer aktuelt å delta på enn Statement. 
Øyvind undersøker dette.  

 
3. Åpen hall – videre drøfting 

Ungdomsrådet foreslår: 
Tidspunkt for ungdomsskole/videregående onsdager kl. 14.30 – 17.30. for 
mellomtrinnet tirsdager kl. 14.30 – 16.00 eller 17.00 – 18.30. 
Foreslår å dele hallen i to; en del for organisert aktivitet og en del for uorganisert 
aktivitet. De foreslår at elever ved idrettslinja har ansvaret for barnegruppa. Forslag om 
å bruke frivillige gjennom Frivilligsentralen, pensjonistforeningene og foreldre til 
ungdomsgruppa.  

 
 

4. Informasjon om kurs og tilskuddsmidler Bufdir 
Kort informasjon om muligheten til å søke midler for å arrangere ungdomspolitiske 
møter.  
https://www.aktivungdom.eu/stotteordninger/ungdomspolitiskmote/  
 

5. Ekstrasak 1: 
Valg av vararepresentanter til UFT 
- Veslemøy S. Volehaugen 
- Brage S. Stubberud 
Ekstrasak 2: 
Varsel om oppstart av planarbeid for Steinslia næringsområde. 
Ungdomsrådet ber om at det i planforslaget belyses forventet trafikkmengde og 
trafikksikkerhetsutfordringer ved og forbi Linflåa idrettsplass i forbindelse med 
Steinslia næringsområde.  
 
 
 

Vedtak: 
Sakene tas til etterretning. 
 
 
 

https://www.aktivungdom.eu/stotteordninger/ungdomspolitiskmote/

