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Møtereferat fra møte i Hallingdal Ungdomsråd (HUR) 

          Tid: Mandag 01.12. 2014, kl. 16.00-19.00 

      Sted: Gol kommunehus, kommunestyresalen 

 

Nr Navn Kommune Tilstede 

1 Maling Saue Johansen Gol X 

2 Tonje Lauvdokken Gol X 

3 Hedda  Mørk Saggau Holm Gol  

4 Nytt medlem Hemsedal  

5 Nytt medlem Hemsedal  

6 Linde Aga Hol X 

7 Erlend Rygg Hol X 

8 Otilie Røer Tvedt Ål X 

9 Hanna Breiehagen Ål ut  

10 Anita Kleppen Nilsen Nes X 

11 Linn Marlene Tørrissen Nes X 

12 Thea Mæhlum Flå   

13 Heidi Reiersgård Hommedahl Flå  

14 Ulrikke Ytteborg Regionrådet for Hallingdal X 

15  Ordfører  

 

Pga av at få deltagere møtte valgte vi å gå gjennom sakene uten å ta store avgjørelser.  

 

SAKLISTE 

Sak 12/13  Ny sekretær for HUR, roller og forventinger v/Ulrikke 

  Ulrikke informerte.  

Sak 01/14  Nye medlemmer, rolle avklaringer og forventninger inkl ditt ungdomsråd og 

HUR v/Malin 

 Malin informerte om roller. Ny nestleder må velges i januar.  

 Bør ungdomssekretærene delta i HUR? En gang i året? Ulrikke og Malin tar det 

videre.  

Sak 02/14 Canada besøk – GUR v/Malin 

Fra 5 til 16 august 2015 kommer Vennskapskommunen til Gol, Bracebrigde på besøk til Gol. 
HUR var med å støttet turen i fjor sommer som GUR hadde til Canada.  
Da sa HUR at de ønsket å være medarrangører for en eventuell gjenvisitt. Kan vi samarbeide om 
dette?  Bracebrigdkomiteen begynner å jobbe med dette med første møte 9 oktober.  
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GUR står som ansvarlig for opplegget og trenger mange medspillere slik at de ungdommene som 

kommer (9 stk + to voksne) får ett uforglemmelig opphold her i Hallingdal. 

Caniadierne skal se hele Hallingdal og skal rundt på omvisning. HUR ønsker å bidra. Forslag til 

aktiviteter legges ut på HUR insider. Ungdommene bør innlosjeres privat, primært hos HUR 

medlemmer.  

 

Sak 03/14 Minitinget og omvisning på stortinget v/Malin og Ulrikke 

Gol Ungdomsråd (GUR) har planlagt en tur til minitinget, i samarbeid med Hallingdal Ungdomsråd. 
Turen skulle innholde minitinget og kommunespillet på KS besøkssenter.  
 
Link her: http://kommunespillet.no/?page_id=7  
 
Tanken var at alle ungdomsråd i Hallingdal ble invitert til å være med og at vi leide felles buss og 
delte utgiftene på hver kommune. 
 
Enstemmig vedtatt – dette vil vi få til.  
Omvisning FN bygget, rådhuset, andre ungdomsråd,  
Kan godt bo på vandrehjem el, ønsker seg sosialt. Ulrikke sjekker og kommer med mer informasjon til 
neste møte.  
 
 

Sak 04/14 Ungdomskonferanse i Hallingdal 2015.  

  Foreløpig på vent inntil vi vet om det blir Oslo tur.  

 

Sak 05/14 Besøk av barneombudet.  

Kontaktperson: Thomas Wrigglesworth – Rådgiver v/Ulrikke 

HUR positive. Ulrikke sjekker. 

Om han kommer ønsker HUR å invitere flere.  

 

Sak 06/14 Ungdommens fylkesting i Buskerud. Representert fra Hallingdal? v/Ulrikke 

HUR ønsker egen representant på tinget. I dag er det litt tilfeldig hvordan 

Hallingdal er representert gjennom de ulike ungdomsrådene i Hallingdal. 

Malin sjekker om dette er mulig. Inntil videre tar Otilie ansvar. Hun er på 

tinget gjennom ungdomsrådet i Ål.  

 

Sak 07/14 Kva skjer – aktivitetskalender for Hallingdal v/Ulrikke 

  Informasjon til HUR.  

Sak 08/14 www.hallingdal.no  v/Ulrikke 

Ung Halling vil få sitt eget område på den nye web portalen for Hallingdal.  

Her ønsker vi oss engasjement fra HUR og noen som er litt mer dedikert og 

kan jobbe frem sidene sammen med regionrådet og være vår/våre 

kontaktpersoner. HUR medlemmene tenker på dette til neste møte hvor 

representanter vil bli valgt.  

http://kommunespillet.no/?page_id=7
http://www.hallingdal.no/


3 
 

 

Sak 09/14 Informasjon om boken «Historia om Hallingdal» v/Ulrikke 

  HUR ble informert om at rådet er godt representert i boka.  

 

Sak 10/14  Eventuelt 

- Folkehøyskole 

o Kan vi få til noe sammen. Et felles arrangement 

o Felles møte på folkehøyskolen 

- Møtetid fremover blir kl. 16-18. Mat 15.30-16.00.  

- Møte en gang i md i «vanlige måneder».  

- Instagram: Guro har passord til vår instagram konto. Linde kontakter 

henne for å få dette.  

 

Gamle saker vi må ta stilling til: 

Sak 11/11 Trafikktryggleik i Hallingdal. Biltbelte filmen ble vist på kino i Hallingdal. 

Evaluering 

Sak 05/10 Busskort for ungdom i Hallingdal 

Sak 5/12 Opphør av Kulturkortordningen for ungdom i Hallingdal 

Sak 16/12  Trygt hjem for en femtilapp 

Sak 22/12  Skjenkekontroll i dagligvarebutikker og vinmonopol. Evaluering 

Sakene utsatt til neste møte.  

 

Torpomoen 01.12.2014 

For leder i HUR 

Ulrikke Ytteborg 

Sekretær 

 


