
 

 

 

 

 

 

 

 

Møtebok Hallingdal Ungdomsråd (HUR) 

Tid: Mandag 20. mars 2023, kl. 16.00 - 18.30 

Sted: Gol kommunehus, kommunestyresalen 

 

Nr  Navn  Rolle                                  Tilstede 

1  Christian Gaptjern 
  

Gol  Ja 

2  Nytt medlem Gol  - 

3  Øystein Thorset Abrahamsen Hemsedal                             Ja 

4  Kirubel Asghedom Assefaw Hemsedal                             Ja 

5  Amalie Solheim Hol / Nestleder                                        Ja 

6  Alette Maurseth-Engh Hol                                 Ja 

7  Stein Erik Holto Roen Ål                                   Ja 

8  Emil Sehl Mørch Ål / Medieansvarlig                                          Ja 

9  Bjørn – Egil Tørrisen Nes / Leder                                       Ja 

10  Ingeborg Sagabråten Nes                                         Nei 

11  Nathalie Adriana Haugen 
Edvardsen 

Flå                                            Nei 

12  Nytt medlem Flå                                           Nei 

13 Christian T. Aasen 

 
Sekretær Flå 
Ungdomsråd 

Ja, på vegne av 
ungdommen i Flå 

14  Jorun Utne Regionrådet for 
Hallingdal         

Ja 

15 Jan Olav Helling Regionrådet for 
Hallingdal         

Ja 

16 Herbrand Jegleim Ordfører Gol Ja 

17 Anette Black Sekretær Gol 
Ungdomsråd 

Ja 

 

 

 



 

 

Saker: 

Sak 1/23 Introduksjon nye medlemmer og sekretær, og informasjon om ansvaret ved 

deltakelse i HUR 

 Alle introduserte seg selv. Sekretær, Jorun Utne, gjennomgikk en presentasjon 

om ansvaret ved deltakelse i HUR (vedlagt). 

 

Sak 2/23 Valg av leder, nestleder og medieansvarlig 

 Bjørn-Egil Tørrisen fra Nesbyen var eneste som stilte som lederkandidat for 

HUR og ble enstemmig valgt som leder ut år 2023. 

 Christian Gaptjern fra Gol og Amalie Solheim fra Hol stilte begge som 

nestleder. Amalie ble valgt som nestleder ut år 2023. 

 Emil Sehl Mørch fra Ål fortsetter som medieansvarlig, og vil sammen med 

sekretær jobbe med å gjøre HURs sosiale medier mer levende. 

 

Sak 3/23 Klimaengasjement/ kollektivtilbud 

Daglig leder i Regionrådet for Hallingdal, Jan Olav Helling, informerte generelt 

om litt av det Regionrådet jobber med og om arbeid som gjøres innenfor tema 

klima og bærekraft i Hallingdal. 

Jan Olav foreslår at leder, nestleder og evt medieansvarlig møter opp i 

Regionrådet og forteller om ungdommens opplevelse med problematikken. 

Her kan politikere for samferdsel i viken og andre relevante aktører kobles på.  

Innspill til Regionrådsmøte tas opp på neste styremøte i HUR og dato for 

deltagelse avtales med sekretær.  

Busstur til fylkeskommunen for å markere utsettes. 

 

Sak 4/23  Ungdommens Hallingting 

 Medlemmene i HUR ønsker å gjennomføre et Ungdommenes Hallingting, der 

ungdomsrådene i Hallingdal treffer hverandre, har opplæring, arbeider med 

aktuelle tema og evt møter representanter fra Viken Ungdomsråd. 

Det er ønskelig å gjennomføre fra lunsj til lunsj en uke etter høstferien, når 

nye medlemmer er på plass. Tanken er å ha litt opplæring på ulike temaer dag 

1, noe morsomt og sosialt på kvelden og så en workshop eller arbeid med 

relevante saker dag 2. Avsluttes med lunsj. 



 

 

Hovedfokus: Gjøre det enklere for nye styremedlemmer å bli trygge. Alle skal 

føle seg trygge. Viktig å blande ungdommene fra starten slik at alle blir kjent 

på tvers av råd og kommuner. 

 Forslag til tema: Grunneleggende om hvordan ungdomsråd fungerer. Hvordan 

gjøre rådet tryggere. Hvordan påvirke og ulike typer å påvirke på. 

Hersketeknikker. Lære hvordan å formulere seg og snakke offentlig- 

taledebatt? Lære seg å bli trygg og ta ordet. Hvordan å lede. 

Sosialt: Lederleker? Invitere Innovasjon Hallingdal med VR briller? 

Workshop: Hvordan bli gode på sosiale medier? De viktigste sakene til 

ungdom i Hallingdal? 

Tilskudd: HUR har egne midler, men rådet vil søke inn eksterne midler til 

arrangementet. Prosjektmidler fra Viken og tilskudd fra sokneråd i hver 

kommune kom opp som muligheter for tilskudd. 

Ansvar: HUR ønsker å ta ansvar både for å lede og lære bort, men kan gjerne 

få støtte av voksenpersoner eller innleide ressurs/fagpersoner som kan 

snakke om temaer.  

Alle i HUR tenker på tema og eksterne personer som kan bidra/lære bort ting 

til neste møte. Sekretær og Jan Olav sjekker ut tilbud ved overnattingssteder 

  

Sak 5/23 Ryddeuka 

 Sparebank 1 har kontaktet HUR, og ønsker å ha med ungdommen på en 

ryddeuke i mai. Ingenting er planlagt enda, og sekretær får mer informasjon 

av de som står bak arrangementet til uken.  

Sekretær informerer HUR om oppdateringer i HUR Insider. 

  

Sak 6/23  Møtegodtgjøring ungdomsrådene 

Det er et ønske om lik møtegodtgjøring i ungdomsrådene i Hallingdals 6 

kommuner. 

Møtegodtgjøring i dag 
Hol: Medlemmer 200 kr 
Ål: Medlemmer 300 kr 
Hemsedal: Medlemmer 1000 kr 
Nesbyen: Medlemmer 150 kr, leder 250 kr 
Gol: Medlemmer 450 kr, leder 900 kr 
Flå: Medlemmer 500 kr 

  
 



 

 

Forslag som kom i møtet: 
·        Timelønn 
·        Samme som eldrerådet 
·        Halvparten av en politiker 
·        300 – 500 

  
Jan Olav sjekker opp kva eldrerådene har i lønn og HUR tar opp i sine lokale 
ungdomsråd hva de tenker om lik godtgjørelse og hva denne burde ligge på. 
Saken utsettes til neste møte. 

 

Sak 7/23 Sak fra Gol – Vil HUR bidra inn i arbeidet med LAN-party på Gol? 

Gol arrangerer LAN party i Gol idrettsarena for ungdom i hele dalen i uke 40. 

Det er ønskelig med mer ungdomsmedvirkning i søknadsskrivingen. Kan HUR 

være med å sende søknad sammen med Anette Black? Kirubel Assefaw 

melder seg frivillig.  

Kan HUR bidra med noe på LAN-party? Dette tar vi opp på neste møte. 

 

Sak 8/23  Møtesaker fremover 

- Møtegodtgjøring ungdomsråd 

- Ungdommenes Hallingting 

- HUR bidra til LAN party i Gol? 

- Saker til Regionrådet (blant annet kollektivtilbud i Hallingdal) 

HUR tar opp disse sakene i de lokale ungdomsrådene før neste møte 8. mai. 

 

Annet: 

- HURs vedtekter ble utdelt. Det ble presisert at det er ungdommenes 

møter og de som bestemmer. Om de ser det fornuftig kan de endre 

vedtektene, og det er de som bestemmer hvordan HURs midler skal tas i 

bruk. De har mulighet til å påvirke og direkte tilgang til ordførere og de 

som bestemmer politisk. 

- HUR ønsker et ekstra møte før sommeren ettersom møtet i januar ble 

avlyst. På tross av eksamensperiode ønsker HURs medlemmer å sette opp 

et møte mandag 12. juni. Sekretær kaller inn og inviterer ordfører og 

sekretær fra Ål, som ikke fikk mulighet til å delta i januar. 

 

Gol  21.03.23 

Jorun Utne 

Sekretær 


