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Møtebok Hallingdal Ungdomsråd (HUR) 

Tid: Mandag 03.04. 2017, kl. 16.00-19.00 

      Sted: Gol kommunehus, kommunestyresalen 

Nr Navn Kommune Tilstede 

1 Jonatan M. Johansen Gol Ja 

2 Siri Bjørkå Toppen Gol Ja 

3 Hanne Intelhus Markegård Hemsedal, pr sjef Nei 

4 Amelia Gomez Snerte Hemsedal Ja 

5 Brage Neslein Korsnes Hol Ja 

6 Erlend Rygg Hol, leder Ja 

7 Otilie Røer Tvedt Ål, nestleder Ja 

8 Inga Dekko Ål  Ja 

9 Tomas Lundberg Nes Ja 

10 Vilde R. Johansen Nes Ja 

11 Daina Kliknaite Flå  Nei 

12 Andreas Evenstuen Flå Nei 

13 Tore Haraldset Ordfører Nes Ja 

14 Tor Even Lysfjord Ungdomssekretær Nes Ja 

15 Ulrikke Ytteborg Regionrådet for Hallingdal Ja 

 

SAKER 

 

Sak 01/1 Årsplan 2017 er satt som følger: 

 15. mai    - Flå (ordfører og ungdomskonsulent)  

4. september  - Hemsedal (ordfører og ungdomskonsulent) 

16. oktober  - Gol (ordfører og ungdomskonsulent) 

27. november   - Ål (ordfører og ungdomskonsulent)  

Sak 02/17 Vedtektene til HUR fra 2009 ble gjennomgått.  

Ulrikke lager en oppdatering og forslag til nye vedtekter til neste møte.  

Sak 03/17 De ulike rollene i HUR ble gått gjennom og vi er enige om følgende:  

   

- Leder 

o Være en frontperson for HUR og skape engasjement til beste 

for ungdom i Hallingdal 

o Leder møter 

o Kontaktperson  

o Delegerer oppgaver til medlemmer 
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- Nestleder 

o Vara for leder 

o Støtte til leder 

 

- PR sjef , gjøres om til «Media ansvarlig» med følgende oppgaver: 

o Drift av facebookside 

o Drift av instagram profil 

o Kontinuerlig ha fokus på hva som bør postes og deles på 

disse sidene i etterkant av møter og ellers om det dukker opp 

aktuelle saker. 

- Medlemmer 

o Ansvar for å følge med i det politiske bilde i og utenfor 

Hallingdal og løfte frem aktuelle saker 

o Delta på møter  

o Engasjerer seg for ungdom i Hallingdal 

 

- Ordførere 

o Stille på omgang på møter og engasjere seg i 

ungdomsarbeidet i Hallingdal 

 

- Ungdomssekretærer 

o Stille på omgang på møter og engasjere seg i 

ungdomsarbeidet i Hallingdal 

 

- Sekretær 

o Ansvar for å drifte HUR med alt det innebærer av 

møteinnkalling, referat, innsamling av aktuelle saker 

o Være et bindeledd mellom HUR og Regionrådet for 

Hallingdal. 

o Skape engasjement blant ungdommene i Hallingdal til beste 

for regionen 

 

Sak 04/17 Godtgjørelse til HUR 

Godtgjørelse ble diskutert og vi har litt ulike oppfatning av hvordan dette skal 

løses. I dag får ungdomsrådene våre godtgjørelse som følger:  

 Flå – 0,- kr 

Nes – 0,- kr 

Gol – 400,- kr pr møte  
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Ål – 0,-  

Hemsedal – 500,- kr pr møte 

Hol – 650,- pr møte 

Siden det er så ulik praksis i ungdomsrådene våre er det ikke rart vi har ulik 

oppfatning om hvordan dette bør løses. I dag har HUR medlemmer ingen 

godtgjørelse. Vi diskuterte litt frem og tilbake og landet på at det er 3 

muligheter: 

1. Vi fortsetter som i dag med 0,- kr i godtgjørelse for møter i HUR 

2. Leder og nestleder får en godtgjørelse 

3. Alle medlemmer får en godtgjørelse, men denne bør differensieres.  

Ulrikke lager et forslag til løsning til neste møte basert på diskusjonen. 

 

Sak 05/17 Hvilken rolle skal HUR ha i sosiale medier? 

Utsatt til neste møte.  

Sak 06/17 Fjellungdom 

Ulrikke informerte om hva som har skjedd etter konferansen i januar. Hun ble 

invitert av arbeidsgruppa for Fjellnettverk og presenterte her konferansen og 

tanken bak Fjellungdom. Presentasjonen ble godt mottatt og Fjellungdom blir 

trolig tatt inn i budsjettet for Fjellnettverket.   

I møte ble det valgt 2 representanter til å sitte i Fjellungdomssgruppa. Disse er: 

Brage og Otilie/Inga. Inga og Otilie ønsker å dele denne rollen og ble stemt frem    

slik.  

Sak 07/17 BUFT  

Inga informerte kort om hvordan BUFT fungerer og viktigheten av at Hallingdal er 

på banen.  

Sak 08/17  Kampanjefilm  

Vi diskuterte hvordan vi skal komme i havn med kampanjefilmen når flere 

medlemmer har liten tid. Vi vurderer å kjøpe hjelp og ser at vi i første runde må 

ha et manus ferdig. Prosjektgruppe ble satt og består av:  

 

Inga, prosjektleder 

Brage, musikkansvarlig 

Amelia 

Thomas  
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 Skuespillere: 

Siri og Vilde ++  

Vi vet også at vi trenger folk som kan påta seg ansvar for rekvisitter og sminke. 

Målet må være at alt spilles inn på en dag. Kan vi bruke Torpomoen? Ulrikke 

sjekker rettigheter til musikken. 

Sak 09/17 Nye stikkprøver for legitimasjonskontroll.  

Utsatt til neste møte. 

Sak 10/17 Refleks kampanjen #blisetthallingdal 2016 var vellykket.  

 Skal vi ha en ny kampanje i 2017?  

Utsatt til neste møte. 

 

Sak 26/16 Bussbelte – ny kampanje 

 Utsatt til neste møte.  

  

Eventuelt  

 

MOT konsert 

Ungdomskonsulent i Nes, Tor-Even Lysfjord, informerte om at MOT kommunene 

i Hallingdal vil arrangere en konsert for å gi noe til ungdommen i regionen vår. 

Konserten skal være gratis og blir trolig arrangert sommeren 2018 for 

ungdomsskole og videregående elever i Hallingdal.   

 

HUR i Setesdalen regionråd 

10. februar var Erlend, Otilie og Ulrikke i Setesdalen Regionråd for å dele vår 

erfaring og kompetanse på drift av et regionalt ungdomsråd. Vi ble svært godt 

mottatt og nå er det vedtatt at det skal etableres et regionalt ungdomsråd i 

Setesdalen.  

 

Skummelt oppdrag 2017 

GUR tar ansvar og vil arrangere Skummelt oppdrag helgen 27-29 oktober i år. 

HUR er med som arrangør.  

 

Nes 03.05.17 

Ulrikke Ytteborg 

Sekretær for HUR 


