Møtebok Hallingdal Ungdomsråd (HUR)
Tid: Mandag 15.05. 2017, kl. 16.00-19.00
Sted: Gol kommunehus, kommunestyresalen
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Navn
Jonatan M. Johansen
Siri Bjørkå Toppen
Hanne Intelhus Markegård
Amelia Gomez Snerte
Brage Neslein Korsnes
Erlend Rygg
Otilie Røer Tvedt
Inga Dekko
Thomas Lundberg
Vilde R. Johansen
Daina Kliknaite
Andreas Evenstuen
Tor Egil Buøen
Martha Gaptjern
Ulrikke Ytteborg

Kommune
Gol
Gol
Hemsedal, pr sjef
Hemsedal
Hol
Hol, leder
Ål, nestleder
Ål
Nes
Nes
Flå
Flå
Ordfører Flå
Ungdomssekretær Flå
Regionrådet for Hallingdal

Tilstede
Ja
Nei
Nei
Nei
Ja
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
Nei
Ja
Ja
Nei
Ja

SAKER
Sak 02/17

Forslag til oppdaterte vedtekter for HUR ble lagt frem.
Vedtak:
De nye vedtektene ble godkjent og trer umiddelbart i kraft. Se vedlegg 1.

Sak 04/17

Eventuell godtgjørelse til HUR medlemmer.
Vi ble enige om at det er naturlig at medlemmer av HUR får en form for
godtgjørelse. Se vedlegg 2.
Vedtak:
Vi ønsker å få på plass en ordning for godtgjørelse for HUR medlemmer. For å få
til dette må vår støtte fra Regionrådet økes. Ulrikke sender en søknad til
Regionrådet basert på skrivet i vedlegget.

Sak 05/17 Hvilken rolle skal HUR ha i sosiale medier?
Saken ble diskutert og vi er enig i følgende:
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- HUR skal være aktiv på sosiale medier
- Målet er at HUR skal være synlig på fb og instagram, men pga stort etterslep så
vil vi nå satse på å gjøre fb siden vår skikkelig god.
- Alle i HUR er ansvarlige, men medieansvarlig har hovedansvaret og skal
publisere noe etter hvert møte om dette er hensiktsmessig. Gjerne også oftere
om det er relevante saker. Bruk bilder og spre i eget nettverk!
Sak 08/17

Kampanjefilm – status fra prosjektgruppa
Her går det veldig smått og vi må gjøre noen grep. Gruppa består nå av: Inga,
Brage, Thomas og Anita. Brage skal stå som administrator for fb gruppa.

Sak 09/17

Nye stikkprøver for legitimasjonskontroll
Utføres til høsten.

Sak 10/17

Refleks kampanjen #blisetthallingdal 2016 var vellykket.
Skal vi ha en ny kampanje i 2017?
Saken ble diskutert og vi er enige om en ny kampanje. Ulrikke bestiller reflekser.
Disse blir levert ut til HUR på møte 16. oktober slik at de deles ut på skolene
denne uken. Refleksdagen 2017 er den 20. oktober. Viktig at refleksene blir delt
ut i sammenheng med denne dagen. Her har alle HUR medlemmene et ansvar
for å finne en god løsning på sine skoler.

Sak 26/16

Bussbelte – ny kampanje
Filmen «Himmelen kan vente» ble sendt som kampanjefilm på Ål og Nes kino
tidligere. Skal vi prøve å få den sendt også til høsten? Vi sjekker ut med kino
ansvarlige. Thomas/Nes, Inga/Ål og Brage/Geilo. Tas opp på neste møte.

Sak 11/17

Valg av leder, nestleder og medieansvarlig.
Følgende ble valgt:
Leder
– Otilie Røer Tvedt
Nestleder
– Brage Neslein Korsnes
Mediansvarlig – Thomas Lundberg
Gratulerer!

Sak 12/17

Skummelt oppdrag 2017.
Skummelt oppdrag blir i år arrangert 27. og 28. oktober. HUR og GUR
samarbeider om arrangementet. Foreløpig sitter Ulrikke med fra HUR, men flere
vil bli involvert når vi nærmer oss.
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Saker fra Regionrådet:
Tor Egil Buen informerte om strategisk plan. Planen er vedtatt, men tiltakene skal
jobbes med frem til Hallingtinget 30. oktober. Vi lager en workshop for HUR slik
at våre innspill kommer med. Ansvarlig er Ulrikke.
Tor Egil Buen informerte også om Krokeide vgs. Her er det potensielt 80
arbeidsplasser og 180 elever. Dette kan få stor betydning for Hallingdal. Både i
form av arbeidsplasser, men også for næringslivet vårt og ikke minst for
ungdommene våre.
Eventuelt
Under eventuelt kom det opp at istedenfor for å få en raus godtgjørelse ønsker
medlemmene å bli utrustet med eks jakker, gensere og bagger. Ulrikke tar dette
videre.

For leder i HUR
Ulrikke Ytteborg
Sekretær
Nesbyen 14.06.17
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Vedlegg 1.

Vedtekter Hallingdal Ungdomsråd
Innledning
Hallingdal Ungdomsråd (HUR) ble opprettet i januar 2010. Vinteren 2009 ble det arrangert en
ungdomskonferanse på Torpomoen. Deltagerne var opptatt av å opprette sitt eget regionale
ungdomsråd. Det var her det hele startet og HUR ble etablert. I alle våre 6 kommuner (Flå, Nes, Gol, Ål,
Hemsedal og Hol) finnes det i dag ungdomsråd i en eller annen form. 2 representanter fra hvert råd
danner i dag HUR. Siden starten har HUR jobbet godt og har etter hvert befestet seg og blitt synlig
både i Hallingdal og utenfor egen region. Vi ser flere eksempler på at HUR gjør en viktig jobb for
ungdommene våre og viktigheten av et regionalt ungdomsråd er tydelig.

Målet med HUR er:
-

Styrke ungdomsmiljøet i Hallingdal/det skal være godt å være ungdom i egen region.
Gi ungdom i Hallingdal medinnflytelse i regionen.
Styrke kontakten mellom ungdom og politikere.
Være en høringsinstans for Regionrådet for Hallingdal der det er aktuelt.

Mandat for HUR:
-

Påvirke og sette fokus på saker som vedkommer ungdom i Hallingdal.
Stimulere til samfunnsengasjement, medbestemmelse og deltagelse blant ungdom.
Uttalerett i saker som vedkommer ungdom, ansvar for å følge med i saker i Regionrådet for
Hallingdal.
HUR skal møte i Regionrådet for Hallingdal minst en gang pr år for å fortelle om sitt arbeid.
Jobbe for felles arrangement og tiltak for ungdom i hele Hallingdal.
Jobbe mot Buskerud Fylkeskommune og BUFT med saker som har betydning for ungdom i
regionen.
Forvalte tildelte midler og legge fram årlig regnskap.

Sammensetning:
-

Rådet skal bestå av 2 medlemmer fra hvert ungdomsråd i hver kommune i Hallingdal, totalt 12
medlemmer.
Rådet velger selv leder, nestleder og medieansvarlig.
Regionrådet for Hallingdal står for sekretærfunksjonen til HUR. Viktig å ha en ressurs som
følger rådet for å få kontinuitet.
Medlemmene velges for 2 år om gangen. Viktig at ikke alle medlemmene byttes ut samtidig.
Det skal være en balanse mellom begge kjønn.
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Organisering:
-

Møteplan blir satt opp i november hvert år og lagt ut på Regionrådet sine nettsider.
Leder eller fire medlemmer kan kreve møter utenom oppsatt møteplan.
Ungdomsrådet er vedtaksføre når alle kommunene er representert eller minst ¾ (9 av 12) av
rådets medlemmer er til stede. (dette gjelder kun ved viktige avgjørelser)
Alle vedtak blir gjort med simpelt flertall.
Alle møter gjennomføres i kommunestyresalen på Gol, om ikke annet er bestemt.
Post til Hallingdal Ungdomsrådet sendes til sekretær for HUR.
Møtene blir kunngjort på www.regionraadet.no, her blir også alle møteinnkallinger og
møtebøker lagt. I tillegg legges innkallinger og møtebøker ut på HUR sin interne facebook side.
Møteinnkallinger og møtebøker sender fast til ordførere, rådmenn, ungdomskonsulenter og
daglig leder for Regionrådet.
Møtene følger vanlig møteskikk med ordstyrer og tale liste.

Møter:
-

Hallingdal Ungdomsråd har 6 møter i året, litt avhengig av behov.
Det blir arrangert ungdomskonferanse for alle ungdomsrådene i regionen en gang i året,
primært i januar.

Økonomi:
Regionrådet for Hallingdal bevilger hvert år 80.000,- kr til drift av HUR. Dette skal dekke
ungdomskonferansen, kurs/studieturer, aktiviteter og møtevirksomhet.

Ulrikke Ytteborg
Sekretær Hallingdal Ungdomsråd
Nesbyen 4. mai 2017
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Vedlegg 2.

Godtgjørelse til Hallingdal ungdomsråd
HUR får årlig 80.000,- kr fra Regionrådet for Hallingdal. Dette skal dekke kurs, konferanser,
studieturer, aktiviteter og møter (bevertning ol). Denne summen har ikke blitt justert siden
2009.
I dag får medlemmene i HUR ingen form for godtgjørelse. De andre ungdomsrådene i Hallingdal får

godtgjørelse som følger:
Flå –
Nes –
Gol –
Ål –
Hemsedal –
Hol –

0,- kr pr møte
0,- kr pr møte
408,- kr pr møte
0,- kr pr møte
500,- kr pr møte
650,- pr møte

Etter nøye vurderinger og diskusjoner i HUR mener vi det er på sin plass at medlemmene i
HUR får en godtgjørelse for sitt arbeid. Det er enighet i gruppen om at dette ikke skal være en
stor sum, men ment å dekke evn. Utgifter og tapt arbeidsinntekt.
Forslag til løsning:
Godtgjørelse pr møte

Sum pr år (8 møter pr år)

Leder

600,-

4.800,-

Nestleder

400,-

3.200,-

Medlemmer

300,-

24.000,-

Totalt

1.300,-

32.000,-

HUR søker med dette Regionrådet for Hallingdal om en økning i årlige midler på kr 32.000,- for
å dekke inn denne godtgjørelsen.
For leder i HUR
Ulrikke Ytteborg
Sekretær
13.07.17
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