
   

 

 

  

 

 

Møtebok Hallingdal Ungdomsråd (HUR) 

Tid: Mandag 02.09.2019, kl. 16.00-19.00  

Sted: Gol kommunehus, kommunestyresalen  

 

 Deltakere: 

Nr  Navn  Rolle 

1  Jonatan M. Johansen  Gol                             Tilstede            

2  Synne Bjørnebråten  Gol                             Tilstede          

3  Nora Wiken Wilson  Hemsedal   

4  Ola Andrè Grøthe  Hemsedal  

5   Hol,  

6  Kristian Lerberg  Hol                              Tilstede 

7  Mari Kaslegard  Ål                                 Tilstede 

8  Cecilie Skrindo   Ål   

9  Otylia M. Kajda  Nes                              Tilstede 

10  Vilde R. Johansen  Nes, nestleder           Tilstede     

11  Magnus Evenstuen  Flå                                Tilstede                          

12  David Ngabu  Flå  

13  Linda Dalene Bjerke Regionrådet Hallingdal  Tilstede         

14  Petter Rukke Ordfører Hol              Tilstede  

15 Ronnie Keil Sekretær for Hol Ungdomsråd      

   

  

  

 

  



   

 

 

Saker: 

Sak 06/19 Innkjøp av nye reflekser 

Refleksene med nøkkelring finnes kun i fargene vi allerede har brukt, orange, saftey 

gul og sølvhvit. Det er ønskelig med en ny type reflekser. Vi sjekker pris på slapwrap 

og refleksklistremerker.  

  

Sak 07/19 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 08/19 

Kvaskjer.hallingdal.no  – aktivitetskalender for Hallingdal 

Hva skal til for at ungdommen i Hallingdal bruker kvaksjer.hallingdal.no? 

- vi må kunne ha direktelink fra face, instagram eller snap. Dersom man må gå 

inn på en nettside blir det for tungvint.  

- det bør være en app dersom det skal være enkelt for ungdommen å benytte 

seg av kvaskjer.hallingdal 

- I dag er «bizzy» (13 – 23 år) mye brukt. Appen blir brukt til å få rabatten, 

dersom man skal holde seg oppdatert på det som skjer bruker vi Hallingbillett 

appen.  

 

Grønn vekst – orientering om prosjektet og valg av to personer inn i 

referansegruppen i prosjektet. Mari Kaslegard og Cecilie Skrindo kan tenke 

seg denne rollen. Det er ønskelig å få litt mer informasjon om hva prosjektet 

krever av de som blir med i referansegruppen.  

 

 

Aktuelt: 

Nye medlemmer inn for Gol, Hemsedal og Hol – Frem til neste møte skal vi ha nye 

medlemmer på plass i HUR. 

ID Kontroll – info om utført ID kontroll i Hallingdal. ID kontrollen er anonym og ingen 

bedrifter, ansatte eller kommuner vil bli nevnt.  Informasjon om kontrollen sendes ut til 

kommunene og kjøpmennene i Hallingdal.  

Valg av ny leder – Ny leder blir valgt i neste HUR, 14. oktober, når alle nye medlemmer er på 

plass.   

 

Eventuelt 

 Kollektivtilbud – «Hent Meg». Testprosjekt i Hallingdal, Gol og Hol i første omgang. 

«HentMeg» lar passasjerene bestille tur med en minibuss via nett eller telefon, hvor 

passasjeren selv oppgir hvor de ønsker å bli hentet og hvor 

de skal. Med «Hent Meg» får passasjerene en dør til dør-

transport med minibuss til kostnaden av en bussbillett. 

Dette er veldig positivt for ungdommen i Hallingdal. Det er 

https://kvaskjer.hallingdal.no/no/#.XWvRGdKP4fc


   

 

 

ønskelig at HUR stiller krav inn til Regionrådet om at dette blir et 

tilbud til hele Hallingdal.  

 

 Orientering om forprosjekt – «Toppidrettsregion Hallingdal». Petter orienterte om 

prosjektet. Et spennende prosjekt som vil ha stor betydning for de som ønsker å 

kombinere skole og toppidrett i Hallingdal. Se sak 42 -19 i Regionrådet for Hallingdal 

for orientering.  

 

 

 

 

Torpomoen 11.09.19 

For nestleder i HUR 

Linda Dalene Bjerke 

Sekretær  

 

https://www.regionraadet.no/siteassets/regionraadet/saker/2019/sak-42-19-med-vedlegg.pdf

