
Kommunala Ungdomsrådet
2020-10-19 16:00 - 17:00

Plats
Lokal Kyrkhult Kommunhuset

Deltagare
Lisbeth Nygaard Karlsson (Organisatör), Amina Kurtisi, Dugagjin Islami (Frånvarande), Elvin
Jakus, Ida Pulko, Karmen Björkman (politiker) (Frånvarande), Kuqi Lundrim (Frånvarande),
Lukas Nilsson, Manfred Mårtensson, Max Hansson, Michael Henriksson (politiker), Moa
Arvidsson, Patrik Krupa (politiker), Patrik Sjöstedt (politiker), Sara Herbertsson (Frånvarande),
Victor Beijer

1.    Deltagare, fastställande av dagordning

Ordförande önskar deltagarna välkomna till första mötet med Kommunala Ungdomsrådet.
Presentationsrunda av deltagarna gjordes samt ledamöternas mandatperiod gicks igenom.
Närvarande utöver listan var även Diosmar Jardinez Cuervo, fritidsledare på Växtverket.
Ordförande pratade vidare om att Barnkonventionen är numera lag och att det är viktigt att få veta
vad ungdomar tycker om Olofströms kommun.

2.    Information om uppdraget
Ordförande informerar om syftet med det kommunala Ungdomsrådet.

Vidare ställdes frågan till ledamöterna vad dem önskar ta upp på mötena framöver. Ett förslag

som kom fram var att det önskades ett studiebesök på Susekullen som också är en fritidsgård

som finns i Olofström.

Bilagor
Uppdrag för kommunala ungdomsrådet.pdf

3.    Antal möten per år
Enligt uppdraget ska det vara 2-4 möten per år.
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Nästa möte blir den 30 november kl 16.00 - 17.30 i lokal Olofström i Kommunhuset.

4.    Information om Stratsys
Information om Systemet som används för utskick till ledamöterna. Efter att ni fått agendan kan ni

logga in och skapa ett konto. Därefter kan ni lägga till ärenden till nästkommande möten i mappen

som heter Nya ärenden - Kommunala Ungdomsrådet.

Det fungerar inte att få upp Stratsys i plattor och smartphones. Lisbeth kollar vidare för att se vad
som ska göras för att det ska fungera.

5.    Information om arvode för ungdomsledamöterna
Blankett delas ut för ifyllande av bankuppgifter. Arvode per möte är 200 kr.

Elvin får några extra till dem som inte är närvarande. Efter att ledamöterna fyllt i dem lämnas dem
till Elvin som skickar dem till Lisbeth.

6.    Växtverket informerar
Elvin Jakus informerar

Växtverket har som ambition att bli Sveriges bästa fritidsgård. Covid-19 har tyvärr ställt till det för
ungdomarna och antalet deltagare får vara ett maxantal på Växtverket.
Ökning av tjejer som kommer till Växtverket. Senaste mätningen visar att cirka 37 % var tjejer.
Numera har antalet besökare ökat från 40 till 80 personer.
Deltagare även från andra kommuner.
Bra blandning av olika sorters människor, lite förstörelse. Når många grupper förutom nyanlända
tjejer.
I och med olika personligheter kan det bli bråk, det är ganska högljutt.
Viktigt att nå ut till skolorna.
Samarbete/samverkan med Susekullen, nästa vecka blir det en fiskedag.

Vad har ni för önskemål inför framtiden. Resurser?

Samverkan sker med andra fritidsgårdar i Blekinge plus Bromölla minus Karlskrona.

Händer mycket på Växtverket, många aktiviteter. Förra sommaren var det väldigt mycket
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aktiviteter. Covid-19 har stoppat upp aktiviteterna.

Ungdomarna håller i aktiviteterna t ex rollspel, dans med mera.

Önskemål om aktiviteter, kanske utanför Växtverket.

Förslagslåda där ungdomarna kan lägga förslag på aktiviteter.

Joakim Nilsson, kostchef bjuds in till mötet som äger rum den 30 november 2020. Frågor till
Joakim gällande säker hantering av till exempel kioskverksamheten, matlagning med mera.
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