
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Ungdomsrådet 
Dato:  09.06.2021 
Tid:  15:45 - 00:00 
Sted:  Kaffebaren/glassbur på Gausdal Arena 
Under ledelse av:  Veslemøy Semskar Volehaugen 
 
Til stede:  
        NAVN:           FORFALL:  

 
 
Medlem Selma Lauvålien Steinslien   
Medlem Annélia Danica Tomovic   
Medlem Johan Knutrud Bakke   
Medlem Zakaria Mahad Hirad   
Medlem Troy Morgan Topic X  
Medlem Emil Gustavsson Einsrud   
Medlem Olav Jøråndstad   
Medlem Veslemøy Semskar Volehaugen   
Medlem 
Vara 

Truls Jonassen 
August Staum 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer:  9 

 
Til stede fra administrasjonen:  
Edel Klaape-Aasdal 
Ordfører Annette Musdalslien 
 
 
 
 



  

Godkjenning av protokoll:  

 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 7/21   
 UNGDOMSRÅDETS UTDELING AV MIDLER  
Sak 8/21   
 ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - UNGDOMSRÅDET 9.6.21  
  
 



  

 
 
UR-7/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/1618 
 
UNGDOMSRÅDETS UTDELING AV MIDLER  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
 
Ungdomsrådet har kr 10.000 til utdeling i 2021. Utdelingen skjer på siste møtet før 
sommerferien og siste møtet før jul. Utvidet søknadsfrist for midlene våren 2021 var 31. mai. 
Det var ved søknadsfrist kommet inn to søknader. Ungdomsrådet har gjort en vurdering ut 
ifra søknadene sett opp mot kriteriene. 
 
 

Søker 
 

Formål Søknadssum Tildelt Begrunnelse 

Ungdomsklubben/ 
Frivilligsentralen 

40 Raggen Kr. 5.000 Kr. 2.000 Godt ungdomstiltak. 

Gausdal 
Paintballklubb 

Gratis 
arrangement 
for barn og 
unge 

Kr. 10.000 Kr. 3.000 Godt tiltak for barn 
og unge.  

 
 

 
 
Vedtak: 
 
Ungdomsklubben/Frivilligsentralen er tildelt kr. 2.000. 
Gausdal Paintballklubb er tildelt kr. 3.000. 
Kr. 5.000 står igjen til utdeling i møte 1.12.21 
 
 
 
 
 
 



  

 
UR-8/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/1619 
 
ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - UNGDOMSRÅDET 9.6.21  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
 
Saken tas til etterretning 
 
Behandling: 
 
 
 

1. Evaluering av Ungdomsrådet 
Hva fungerer bra og hva kan bli bedre? 
Hva ønsker ungdomsrådet? 
-      Ønskelig med litt færre plansaker, leder kan avgjøre om sakene skal i  
       ungdomsrådet 
- Fint at ordfører er med i møtene 
- Ungdomsrådet kan være mer synlig for andre ungdommer, slik at andre kan 

melde saker til ungdomsrådet 
- Representantene kan være mer tilgjengelige, ta opp ting i klassenstime og i 

elevrådene. 
- Representantene sier de kan bli flinkere til å komme til å ta opp saker selv 
- Mer informasjon om hva som skjer i kommunen 
- Lage retningslinjer for hva representantene skal ha gjort før møtene, eks snakke 

med elevrådet. Retningslinjene utarbeides på første møtet til høsten 
- Møteformen som er i dag oppleves bra, passe med pauser og passe tempo 
- Møterommene som er benyttet oppleves bra 
 
 

2. Tidligere UFO-midler- hva kan midlene brukes til? 
Ungdomsrådet kom med forslag som ses på i sammenheng med forslag fra andre 
ungdommer: 
- Paintballturnering med Øyer og Lillehammer 
- Fotballturnering for alle som vil 
- Utstyr til ulike fritidsaktiviteter 
- Ulike typer arrangementer eks. 40 Raggen, turneringer, LAN 
- Apparater utendørs 
- Konserter for ungdommer 
- Turer for ungdommer eks. Tusenfryd 



  

- Møteplass for ungdom 
- Mer midler til utdeling gjennom Ungdomsrådet 
- Utstyr på ungdomsklubben 
 

 
3. Tilbakemelding på rådene fra Ungdommens distriktspanel  

Orientering fra  
 
 
 
Vedtak: 
 
Saken tas til etterretning 
 
 
 


