Ås kommune

MØTEPROTOKOLL
Ungdomsrådet
Møtetid:
Sted:

27.02.2018 kl. 15:30
Ås rådhus, møterom 2.etasje

Av utvalgets medlemmer møtte 6 av 8.
Møtende medlemmer:
Sverre Strand Teigen (H), Othilie Gursli, Viktoria Sofie Leinhardt, Rahmo Ahmed,
Daniel Martinsen, Haiwei Cui
Forfall:
Alma Tveit, Stefan Hjort-Johansen
Fra administrasjonene møtte:
Bjørn-Erik Pedersen
Møtesekretær:
Bjørn-Erik Pedersen
Diverse merknader:
Møteleder Viktoria Sofie Leinhardt
Møteprotokoll godkjent 29.02.2018
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Saker til behandling

UR-3/18
Filmmaraton for ungdom
Rådmannens innstilling:
1. Ungdomsrådet arrangerer filmmaraton for ungdom natt til 1.mai, i samarbeid med
kinosjef og ungdomshusene i Ås.
2. Ungdomsrådet bidrar med økonomisk støtte på inntil 15.000 kroner.
Ungdomsrådets behandling 27.02.2018:
Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Ungdomsrådets vedtak 27.02.2018:
1. Ungdomsrådet arrangerer filmmaraton for ungdom natt til 1.mai, i samarbeid med
kinosjef og ungdomshusene i Ås.
2. Ungdomsrådet bidrar med økonomisk støtte på inntil 15.000 kroner.

Ungdomsrådet 27.02.2018

Side 3 av 4

Ås kommune
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Gratisvisning av filmen «Los Bando».
Ungdomsrådet vil gjerne støtte kinosjefens forespørsel om å sette opp filmen «Los
Bando» gratis for ungdom i Ås. Filmen vises onsdag 14.mars, som oppvarming til
UKM som arrangeres 17.mars. Ungdomsrådet støtter arrangementet med 2500
kroner.
Dommere til UKM.
Ungdomsrådet stiller med tre dommere til UKM: Viktoria Sofie Leinhardt, Othilie
Gursli og Daniel Martinsen. UKM arrangeres lørdag 17.mars.
Samarbeid med barne- og ungdomsrådet i Ski.
Viktoria har vært i kontakt med leder for BUK i Ski. De vil gjerne ha et samarbeid med
ungdomsrådet i Ås. Viktoria avtaler møtetid og inviterer dem til Ås. Agenda for møte
er å se på muligheten for et felles arrangement, workshop eller seminar for ungdom.
Forslag om tobakk og/eller alkoholkontroll i regi av ungdomsrådet.
Ungdomsrådet vil være med på et slikt opplegg. Sekretær sjekker ut lovligheten og
tar eventuelt kontakt med organisasjoner som har gjennomført lignende aksjoner.
Søknad om støtte fra ungdomshuset Midtgard.
Ungdomshuset Midtgard har søkt om støtte til å gjennomføre LAN og paintballtur.
Totalsummen er 15.000 kroner. Ungdomsrådet innvilger søknaden, men ber om
rapportering på brukte midler før det kan søkes om nye. Sekretær lager et enkelt
rapporteringsskjema som oversendes søker.
Det bør forøvrig gjøres en jobb, blant annet på facebook, for å opplyse om at
ungdomsrådet har mulighet til å støtte ulike tiltak for ungdom i Ås.
Studietur eller seminar.
Ungdomsrådet har et sterkt ønske om å få til en studietur eller delta på et seminar
med overnatting. Medlemmene oppfordres til selv å undersøke hvilke muligheter som
finns som for eksempel; Erasmus, vennskapskommuner, Brussel, Bufdir, ung og
fritid.
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