
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - UNGDOMSRÅDETS UTDELING AV MIDLER  
 
 
Ungdomsrådet behandlet saken, saksnr. 17/19 den 02.12.2019. 
 
Behandling: 
 
Ungdomsrådet har kr 10.000 til utdeling i 2019. Utdelingen er delt i to; første utdeling skjedde 
i juni og den andre i desembermøtet. Før desembermøtet gjensto kr. 6.000,- til utdeling. 
Søknadsfrist for midlene høsten 2019 var 18. november. Det var ved søknadsfrist kommet inn 
tre søknader. Ungdomsrådet har gjort en vurdering ut i fra søknadene sett opp mot kriteriene 
og funnet at alle tre søknadene var innenfor kriteriene.  
 
Følgende har søkt: 
   
Søker Formål Søknad-sum 
Forset SFO 
 
 

Å skape et uteområde for SFO på skolens 
område. Lage en bålplass og sette opp en 
gapahuk og/eller en lavvo som brukes av 
skolens SFO. Samt litt utstyr som vi kan ha 
liggende i en kasse 

6000,- 

FAU Gausdal 
ungdomsskole 
 
 

2 sosiale treff på skolen (etter skoletid) i løpet 
av skoleåret. 
Hensikten er å tilby ungdommene et rusfritt, 
trygt arrangement hvor ALLE blir invitert og 
inkludert. 

6000,- 

Gausdal 
Bygdeungdomslag 
 
 

Norges Bygdeungdomslag (NBU) jobber for 
levende bygder med aktiv og engasjert 
ungdom. Organisasjonens visjon er «Best på 
levende bygder», og dette skal oppnås 
gjennom verdiene våre; engasjement, 
fellesskap, kreativitet og tradisjon. Dette 
oppnår vi med å ha forskjellige aktiviteter som 
mat tevlinger, motorsagtevlinger, traktor 
tevlinger, quiz kvelder +++. 

6000,- 

 
Ungdomsrådet kom med fire ulike forslag til fordeling: 
 
1   
Søker Ønsket tildelt sum 
SFO Forset Kr. 1.500,- 
FAU Gausdal ungdomsskole Kr. 3.000,- 
Gausdal Bygdeungdomslag Kr. 1.500,- 
 



 
 

 
 

 

2 
Søker Ønsket tildelt sum 
SFO Forset Kr. 1.500,- 
FAU Gausdal ungdomsskole Kr. 4.500,- 
 
3 
Søker Ønsket tildelt sum 
FAU Gausdal ungdomsskole Kr. 6.000,- 
 
4 
Søker Ønsket tildelt sum 
FAU Gausdal ungdomsskole Kr. 3.000,- 
Gausdal Bygdeungdomslag Kr. 3.000,- 
 
Det var sju stemmeberettigede tilstede under avstemmingen. 
Forslag nr. 1: 3 stemmer. 
Forslag nr. 2: 3 stemmer. 
Forslag nr. 3: 0 stemmer 
Forslag nr. 4: 1 stemme. 
 
Ved omstemming mellom forslag 1 og 2: 
Forslag nr. 1: 3 stemmer. 
Forslag nr. 2: 4 stemmer. 
 
Ungdomsrådet valgte forslag nummer 2: SFO Forset kr. 1.500,- og FAU Gausdal 
ungdomsskole kr. 4.500,- 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
Forset SFO tildeles kr. 1.500,- 
FAU Gausdal ungdomsskole tildeles kr. 4.500,- 
Gausdal Bygdeungdomslag tildeles kr. 0,- 
 
 


