
 

 
 

 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Ungdomsrådet 
Dato:  08.06.2022 
Tid:  15:45 – 18:15 
Sted:  Gausdal Arena 
Under ledelse av:  Johan Knutrud Bakke 
 
Til stede:  
        NAVN:           FORFALL:  

 
 
Medlem Johan Knutrud Bakke   
Medlem Emil Gustavsson Einsrud   
Medlem Amund Segtnan   
Medlem Andreas H. Morken   
Medlem Hedda Sofie Kopstad   
Medlem Andrea O. Steine   
Medlem Gustav Klaape-Aasdal   
Medlem Christine Uthberg   
Medlem Vemund G. Skansen   

 
 
 
 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer:  9 

 
Til stede fra administrasjonen:  
Tine Andersen – ungdomskontakt 
Øyvind Selnes – ungdomskonsulent 
Edel Klaape-Aasdal – enhetsleder kultur og informasjonsforvaltning 
 
 
 
Godkjenning av protokoll: Elektronisk godkjenning vedlegges protokollen. 

 
 



  

 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 3/22   
 UNGDOMSRÅDETS UTDELING AV MIDLER  
Sak 4/22   
 ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - UNGDOMSRÅDET 8.6.22  
  
 



  

 
 
 
UR-3/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/970 
 
UNGDOMSRÅDETS UTDELING AV MIDLER  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
 
Ungdomsrådet har kr 35.000 til utdeling i 2022. Utdelingen skjer på siste møtet før 
sommerferien og siste møtet før jul. Søknadsfrist for midlene våren 2022 var 23.5.22. Det 
har kommet inn åtte søknader. Ungdomsrådet har gjort en vurdering ut ifra søknadene sett 
opp mot kriteriene. 
 
Følgende har søkt: 

Søker Formål  Søknadssum 
 

Smelteverket ungdomsklubb 
 

Innkjøp av to nye PCer til 
Ungdomsklubben. 

Kr. 5.000 

UKM Ressursgruppe for Øyer og 
Gausdal 
 

Støtte til arrangering av 
regional UKM festival for 
ungdom i alderen 13-20 år 

Kr. 2.500 

Gausdal Paintballklubb 
 

Arrangere en gratis 
paintballdag for 
lokalungdommen 

Kr. 4.000 

Ungdomsklubben/Frivilligsentralen Tur til Tusenfryd 
 

Kr. 10.000 

FAU Gausdal ungdomsskole 
 

Forbedre 
uteaktivitetsområdet på 
GUS. To stk bordtennisbord. 

Kr. 30.000 

Minitrim v/ foreldre i Follebu FUS 
bhg og Kornhaug bhg. 
 

Oppdatere lekeutstyret  Kr. 7.618 

FAU Follebu skole 
 

Utstyrsbank til faste 
arrangementer for elevene 

Kr. 8.617 



  

 
Espedalen Sanitetsforening 
 

Foredrag med Mia Landsem 
for 5. -10. trinn + foreldre og 
lærere.  
Om nettvett og betydningen 
av samtykke 

Kr. 5.000 

 
 
Ungdomsrådet kom med ett forslag til fordeling: 

Søker Sum 
Smelteverket ungdomsklubb Kr.2.500 
UKM Ressursgruppe for Øyer og Gausdal Kr. 1.250 
Gausdal Paintballklubb Kr. 4.000 
Ungdomsklubben/Frivilligsentralen Kr. 5.000 
FAU Gausdal ungdomsskole Kr. 1.000 
Minitrim v/ foreldre i Follebu FUS bhg og 
Kornhaug bhg. 

 
Kr. 1.700 

FAU Follebu skole Kr. 0 
Espedalen Sanitetsforening Kr. 0 

 
Det var ni stemmeberettigede tilstede under avstemmingen. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Kr. 15.450 ble delt ut. Kr. 19.550 gjenstår til utdeling i desember.  
 
 
Vedtak: 
Ungdomsrådet tildelte følgende: 

Søker Sum 
Smelteverket ungdomsklubb Kr.2.500 
UKM Ressursgruppe for Øyer og Gausdal Kr. 1.250 
Gausdal Paintballklubb Kr. 4.000 
Ungdomsklubben/Frivilligsentralen Kr. 5.000 
FAU Gausdal ungdomsskole Kr. 1.000 
Minitrim v/ foreldre i Follebu FUS bhg og 
Kornhaug bhg. 

 
Kr. 1.700 

FAU Follebu skole Kr. 0 
Espedalen Sanitetsforening Kr. 0 

 
Kr. 19.550 gjenstår til utdeling i desember. 
 
 
 
 



  

 
UR-4/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/971 
 
ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - UNGDOMSRÅDET 8.6.22  
 

1. Aldersvennlig lokalsamfunn 
Enhetsleder for kultur og informasjonsforvaltning Edel Klaape-Aasdal orienterer om 
aldersvennlig lokalsamfunn. 
Ungdomsrådet har mulighet til å komme med innspill 
 

2. Orientering om flyktningsituasjon 
Enhetsleder for kultur og informasjonsforvaltning Edel Klaape-Aasdal orienterer om 
flyktningsituasjonen. Ungdomsrådet utfordres på hva de og ungdommer ellers kan 
bidra med for flyktningene 
 

3. Tilbakemelding ang skatepark 
Svar på spørsmål stilt i møte 16.2.22 
 

4. Åpen hall 
Tidspunkter og aktivitetsledere v/ ungdomskontakt Tine Andersen 
 

5. Møteplass for ungdom på Frivilligsentralen 
Innspill og forslag på møteplass for ungdom på Frivilligsentralen til høsten v/ 
ungdomskontakt Tine Andersen 
 

6. Graffitiprosjekt 
Ungdomskonsulent Øyvind Selnes orienterer om graffitiprosjekt. 
Ungdomsrådet inviteres inn i prosjektet 
 

7. Bygdekino 
Ungdomskonsulent Øyvind Selnes orienterer om bygdekinoen.  
Ungdomsrådet har mulighet til å gi innspill til videre drift av tilbudet 
 

8. Motorinteressert ungdom 
Videre jobbing med arbeidsgruppa og veien videre 
 

9. KS tilbyr kunnskap og ressurser til ungdomsråd og koordinatorer 
Orientering om Europeisk ungdomsår 2022 og tilbud om opplæring fra KS 
 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
 



  

 
Behandling: 
 

1. Aldersvennlig lokalsamfunn 
Enhetsleder for kultur og informasjonsforvaltning Edel Klaape-Aasdal orienterte om  
aldersvennlig lokalsamfunn. 
Ungdomsrådet kom med følgende innspill: 
- Gi tilbud om datakurs for eldre. 
- Tenke på dette med transport til og fra møteplasser for eldre.  
- Det kan være vanskelig å ta buss da det er vanskelig å finne busstider. 

 
2. Orientering om flyktningsituasjon 
Enhetsleder for kultur og informasjonsforvaltning Edel Klaape-Aasdal orienterte om  
flyktningsituasjonen. Ungdomsrådet utfordres på hva de og ungdommer ellers kan  
bidra med for flyktningene: 
- Ta godt imot dem og inkludere dem. 
- Inkludere de unge i fritidsaktivieter 

 
3. Tilbakemelding ang skatepark 
Svar på spørsmål stilt i møte 16.2.22, fra Gausdal Skilag: 
«Vi har sendt inn anmodning til kommunen om at de overtar anlegget etter bygging, så 
det blir det sikkert en sak på i formannskapet. Når det er vedtatt kan vi bestille 
entreprenør. Jeg vil si det er sannsynlig at vi bygger i sommer en gang 👍» 

 
4. Åpen hall 
Tidspunkter og aktivitetsledere v/ ungdomskontakt Tine Andersen 
Ungdomsrådet ønsker seg åpen hall på onsdager fra kl. 1930-2100 som før. De ønsker 
seg åpen hall så fort det blir kaldt, dvs. at det blir Åpen hall tilbud fra etter høstferien og 
ut mai. 

 
5. Møteplass for ungdom på Frivilligsentralen 
Innspill og forslag på møteplass for ungdom på Frivilligsentralen til høsten v/  
ungdomskontakt Tine Andersen 

 UTGIKK. 
 

6. Graffitiprosjekt 
Ungdomskonsulent Øyvind Selnes orienterte om graffitiprosjekt. 
Dette er en idé som Kristian Skjellerudsveen som jobber på samferdsel og drift av 
fylkesveier hadde. I Lillehammer, Øyer og Gausdal finnes det mange underganger og 
murvegger som er tagget ned, og som bør males over. Det ble laget et prosjekt på dette 
sammen (Øyer. Lillehammer og Gausdal), og koble det på UKM og 
ungdomshusene/klubbene i de tre kommunene. Tanken er å bruke profesjonelle graffiti-
kunstnere som veiledere og mentorer og tilby graffiti-workshops hvor ungdom kan være 
med å utsmykke virkelige vegger og underganger. 



  

 
Ungdomsrådet stilte seg positive til prosjektet. 
Johan tar ansvar for å samle de som bor i Forset til en befaring av undergangene der, og 
gir en status på hvordan de ser ut.  

  
7. Bygdekino 
Ungdomskonsulent Øyvind Selnes orienterte om bygdekinoen.  
Bygdekinoen har vært lite besøkt den senere tiden.  
Ungdomsrådet gav innspill til videre drift av tilbudet: 
- Opprette Instagramkonto, som legger ut informasjon. Når flere her enn på facebook.  
- Elever på ungdomsskolen får være med å bestemme hvilke filmer som skal gå. 
- Ha gamle filmer innimellom.  

 
8. Motorinteressert ungdom 
Vanskelig å opprette en gruppe som skal jobbe med dette. Noen skal flytte til høsten pga 
skolegang. Usikkert hva som er behovet. Mange ungdommer har tilbud om å bruke 
private verksteder og de som går på yrkesfag har verksted på skolen.  
Ønske om kjøring. Forslag om å organisere turer til steder man kan kjøre Gocart, og 
baner man kan se på race.  

 
9. KS tilbyr kunnskap og ressurser til ungdomsråd og koordinatorer 
Kort orientering om Europeisk ungdomsår 2022 og tilbud om opplæring fra KS. 
Opplæringsvideoer utsettes til neste møte.  

 
 
Vedtak: 
Saken tas til etterretning. 
 
 
 
 
 


