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Møtebok Hallingdal Ungdomsråd (HUR) 

Tid: Mandag 17.10. 2016, kl. 16.00-19.00 

      Sted: Gol kommunehus, kommunestyresalen 

Nr Navn Kommune Tilstede 

1 Jonatan M. Johansen Gol Ja 

2 Siri Bjørkå Toppen Gol Ja 

3 Hanne Intelhus Markegård Hemsedal, pr sjef Ja 

4 Amelia Gomez Snerte Hemsedal Ja 

5 Brage Neslein Korsnes Hol Ja 

6 Erlend Rygg Hol, leder Ja 

7 Otilie Røer Tvedt Ål, nestleder Ja 

8 Inga Dekko Ål  Ja 

9 Tomas Lundberg Nes Ja 

10 Vilde Rolland Johansen Nes Ja 

11 Andreas Evenstuen Flå  Ja 

12 Daina Kliknaite Flå Ja 

13 Tor Egil Buøen Ordfører Flå Ja 

14 Martha Gaptjern Ungdomssekretær Flå Ja 

15 Ulrikke Ytteborg Regionrådet for Hallingdal Nei 

 

Møte i dag ble relativt kort da vi hadde andre møter i etterkant.   

 

SAKER 

Sak 19/16  Spørreundersøkelse «Transport for ungdom i Hallingdal» 

 Forslaget til spørreundersøkelsen ble gjennomgått og justert noe. Sendes ut 

snarest til våre 2 vgs.   

 

Sak 18/16  Info fra filmprosjektgruppa v/Hanne.  

Siri og Jonathan ønsker også å være med. Prosjektgruppe som skal jobbe videre 

med prosjektet i dag etter møte i HUR. Lage en holdningskampanje rundt det å 

ikke kjøre i fylla. Hvis noen vil være med, så si ifra. Noen som vil være med som 

skuespillere osv… Viktig at det lages en liste på hva man trenger av utstyr og folk. 

Sak 13/15 Stikkprøver for legitimasjonskontroll.  

Erlend informerte litt om forhistorien på dette. Skremmende mange som ikke 

spurte etter legitimasjon på butikkene/salgsstedene. HUR ønsker å gjennomføre 

en runde med kontroller.  
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Sak 20/16  «Trygt hjem for en 50 lapp» 

  Hvordan har bruken utviklet seg etter at HUR har engasjert seg i saken?  

Møte med taxisentralen og BRAKAR. Otilie og Erlend har lagt ut informasjon om 

dette, slik at ungdommene vet om tilbudet. Et ledd i et trafikksikkerhetstiltak.  

Egen facebookside på dette.  

Fått brev fra Gol Taxi om bruken av tilbudet. Har vært en positiv utvikling. Saken 

ses nærmere på av Erlend og Otilie, og det lages mer plakater.  

HUR medlemmer bør sørge for å informere om dette. Ta et felles ansvar og et 

felles tak. 

 

Sak 24/16 Ungdomskonferanse 2017 

 Forslag til hovedtema: 

Hvordan ta vare på hverandre 

 Holdninger 

Egne valg 

Holdninger til gutter/jenter,sex,  invandrere, rasisme,  minoriteter, fest/rus, tørre 

å si ifra, sette grenser for seg selv og de rundt 

Holdninger til alle i Hallingdal 

Mye fordommer til hverandres miljøer og steder 

Får vekk fordommer og gjør Hallingdal til et bra sted å være 

Stå opp for seg selv og andre 

HUR vedtok å gå for hovedtema: Holdninger. Dette er dekkende for mye. 

Forslag foredragsholder: 

 Martha sjekker foredragsholder fra MOT og eventuelt ambassadører, sjekke om det er 

noen kjente idrettsutøvere eller artister. Naturlig å bruke MOT da MOT driver med 

nettopp holdningsskapende arbeid.  

o Andre Forslag: 

Bernt Ivar Torp 

Folk fra Amnesty 

Marco El Fasadi/MOT 

Phung Hang, tema rasisme (MOT) 

Daniel Kvammen, artist 

Viktig at det er en kjent person. 
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Hver kommune kan velge to stykker som representerer UMM (ung MOTivator). Veldig 

å ok å samkjøre ungdomsråd og unge MOTivatorer. 

 

Sak 25/16 Refleks kampanje 

Hallingdals refleksen må være med.  

Alle får med seg reflekser. Tar opp i eget møte i hvert enkelt ungdomsråd hva de 

skal gjøre på hvert enkelt sted. Reflekser deles ut på ungdomsskolene. Når og 

hvordan bestemmer hver enkelt råd, men må deles ut inne uke 43. Og 

konkurransen varer ut uke 45. Bildet må legge ut i denne perioden. 

Møte bør gjennomføres så kjapt som mulig. 

Sak 26/16 Bussbelte - status 

Lage en facebookside, Bør samarbeide med vegvesenet om dette.  

Filmen legges ut på nytt sammen med et leserinnlegg. Status: Kjør på. Legges ut, 

slik at den kan deles. 

 

Eventuelt  

Ingen saker.  

 

Flå 25.10.16 

Martha Gaptjern  

Ungdomssekretær Flå 

(stedfortreder for Ulrikke)  


