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Møteinnkalling til møte i Hallingdal Ungdomsråd (HUR) 

Tid: Mandag 13.04. 2015, kl. 15.30-19.00 
(15.30-16.00 er det mat i kantinen) 

      Sted: Gol kommunehus, kommunestyresalen 

Nr Navn Kommune 

1 Maling Saue Johansen Gol 

2 Tonje Lauvdokken Gol 

3 Hedda  Mørk Saggau Holm Gol 

4 Eigil Karlsen Hemsedal 

5 Hanne Intelhus Markegård Hemsedal 

6 Linde Aga Hol 

7 Erlend Rygg Hol 

8 Otilie Røer Tvedt Ål 

9 Karianne Sato Ål  

10 Anita Kleppen Nilsen Nes 

11 Linn Marlene Tørrissen Nes 

12 Thea Mæhlum Flå  

13 Joana Vaz Flå 

14 Hallvor Lilleslett Kan ikke, men sender trolig varaordfører 

15 Anette Black Ungdomssekretær Gol 

16 Ulrikke Ytteborg Regionrådet for Hallingdal 

 

SAKER 

Sak 07/15 Valg av: 

- Leder 

- Nestleder 

- PR sjef 

Sak 03/14   Vedtak i desember møte om reise til Minitinget og omvisning på stortinget. 

Status 

  

Sak 05/14 HUR ønsker besøk av barneombudet i Hallingdal  

   

Line og Tonje har laget et brev. Gjennomgang av dette og videre gang.  

Malin skulle kontakte barnevernet og skolen. Status. 
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Sak 02/15 Status Instagram: Guro har passord til vår instagram konto. Linde kontakter 

henne for å få dette.  

 

Sak 04/15 Transport for ungdom i Hallingdal 

Vi lager vi en oversikt over de reelle problemene basert på hva alle har med av 

informasjon om busstider og annet som konkret ikke fungerer i tillegg til hvilke 

avganger vi har til/fra de ulike kommunene.  

 

Har taxinæringen noen møteplass slik at vi kan gå i dialog med dem. Ulrikke 

skulle sjekke om vi kunne få til en «ungdomspris»?  

 

Problemstillinger knyttet til transport:   

1. Bussene korresponderer dårlig 

2. Avgangene passer dårlig til ungdoms behov 

3. Det er dyrt 

4. Ungdom har krav på å komme seg til og fra skolen med buss, dette er ikke 

alltid tilfelle at skjer.  

 

Sak 22/12  Vurdering skjenkekontroll i dagligvarebutikker og vinmonopol.  

Det kan være en god ide med en kontroll med fokus på aldersgrenser ved kjøp 

av alkohol og tobakk.  

   

 Dette er aktuelt, men må sjekkes med politiet og andre.  

 Malin kontakter politiet. Status. 

Sak 08/15  Trafikktryggleik Hallingdal Arbeidsmøte fra kl 18.00-19.00  

HUR ønsker å skape en alkoholkampanje: «Ikke kjør i fylla»  

Kan Media linja på Gol ha dette som prosjekt?   

   Ideer: Øystein og Gjermund Bråten og Tiril Sjåstad Christianseni en film. Anita sjekker 

med medialinja om de kan ta oppdrag på film. Kjersti Dalseide kan kanskje ha regien? 

Hva om Malin Strandberg lager musikk? Veien videre.  

 Vi ønsker å lage en film og har satt av tid til dette i etterkant av ordinært møte.   

   

Til informasjon: 

Mandag 23. mars var Tonje og Malin på besøk hos Nesbyen Rotary. Malin forteller litt om 

denne erfaringen. Kan vi bruke dette videre i et evnt arbeid med ny kommunestruktur?  

 

Nesbyen 08.04.15 

For leder i HUR 

Ulrikke Ytteborg 

Sekretær 


