Møtereferat fra møte i Hallingdal Ungdomsråd (HUR)
Tid: Mandag 07.03. 2016, kl. 15.30-19.00
(15.30-16.00 er det mat i kantinen)

Sted: Gol kommunehus, kommunestyresalen
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Navn
Tonje Lauvdokken
Georg Slåtto
Eigil Karlsen
Hanne Intelhus Markegård
Linde Aga
Erlend Rygg
Otilie Røer Tvedt
Inga Dekko
Anita Kleppen Nilsen
Linn Marlene Tørrissen
Sigird Barkost Buøen
Andrine Støa Gandrud
Solveig Vestenfor
Anne Berit Gudbrandsgard
Ulrikke Ytteborg
Martha Gaptjern

SAKER
Sak 15/15

Sak 04/15

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

Tilstede
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
Ja
Ja
Nei
Ja
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
ja

Ungdomskonferansen
Konferansen ble gjennomgått og egen evaluering blir laget. Alt i alt er vi enige
om at ungomdskonferansen i Hallingdal er viktig og at det også denne gangen var
en både lærerik og bra samling.
Spørsmålet om et rusfritt arrangement kom opp. Dette er åpenbart et rusfritt
arrangement på alle måter. Vi ble enige om at det i invitasjonen til neste år
eksplisitt må stå at dette er et rusfritt arrangement noe som innebærer forbud
mot alkohol, røyk, snus og annet.
Transport for ungdom i Hallingdal
Dette er en tung materie og jobbe med, men vi gir oss ikke. Ulrikke skal i et møte
med nettbuss 8.mars og tar med våre aktuelle saker hit. Ellers blir vi anbefalt av
ordfører i Ål, Solveig Vestenfor og lage en mer formell undersøkelse slik at vi kan
dokumentere problemstillingen. Tonje tar en prat med rektor ved Gol
ungdomskole og spør om vi kan bruke intranettet til å gjennomføre dette.
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Sak 08/15

Trafikktryggleik Hallingdal
- Filmprosjekt. Gruppa ved Hanne, Anita og Ulrikke møtes 18. april for å
utarbeide en konkret plan.
- refleks kampanje, denne utsetter vi til høsten når mørket kommer.

Sak 13/15

Stikkprøver for legitimasjonskontroll.
I møte hadde vi en gjennomgang av resultatene og ble enige om en oppfølging.
Ulrikke er kontaktperson.

Sak 16/15

Det er gledelig at også i år er Hallingdal ungdomsråd tildelt overskuddet fra årets
russerevy. Hvor mye dette blir vet vi ingenting om, men at russen ønsker å
støtte Hallingdal ungdomsråd er vi veldig taknemlige for. I revyprogrammet står
det:
«Overskuddet fra årets revy, vil vi gi til noen som kan gjøre en forskjell, ikke bare
for oss men også for kommende ungdom. Som dere så i revyen, er den kollektive
trafikken i Hallingdal noe vi ikke er fornøyd med. Derfor går overskuddet til
Hallingdal Ungdomsråd, for å gi dem muligheten til å fortsette å gjøre den gode
jobben de gjør!»
Under stod logoen til Hallingdal Ungdomsråd. Vi takker russen så mye og lover å
forvalte pengene på en god måte til beste for ungdom i Hallingdal.

Sak 17/15

Kommunereformen
Vi er blitt spurt gjennom GUR om hvilke temaer som er viktige å diskutere sett
fra et ungdomsperspektiv i forhold til kommunesammenslåing. Etter en liten
diskusjon landet vi på 3 hovedtemaer som hver seg er komplekse nok:
- Skole (blir de slått sammen? Hvilke endringer kan vi forvente?)
- Hverdagskommunen (skole, bo, fritid, handel og næring. Hvordan skal
kommunene tilfredsstille sine innbyggere? Fordeler og ulemper)
- Samferdsel
Eventuelt
Vi skal på tur til Stortinget og datoen er satt til 6. april. Mer info kommer.

Nesbyen13.04.16
for leder i HUR
Ulrikke Ytteborg
Sekretær
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