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Møtebok Hallingdal Ungdomsråd (HUR) 

Tid: Mandag 26.09. 2016, kl. 15.30-19.00 

      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 Ja 

7 Otilie Røer Tvedt Ål Nei 

8 Inga Dekko Ål  Nei 

9 Tomas Lundberg Nes Ja 

10  Nes  

11  Flå   

12  Flå  

13 Petter Rukke Ordfører Hol Ja 

14 Ronni Kiel Ungdomssekretær Hol Nei 

15 Ulrikke Ytteborg Regionrådet for Hallingdal ja 

 

SAKER 

Sak 23/16 Nytt HUR styre ble satt og det ble avholdt valg av leder og nestleder.  

 Ny leder for Hallingdal ungdomsråd er Erlend Stegavik Rygg og ny nesteleder er 

Otilie Røer Tvedt. Gratulerer til begge!  

 

Sak 22/16 52 ungdommer deltok på Skummel oppdrag 2016 fredag 23.  Takket være SO 

«general» Tommy Haugen og hans gode hjelpere fra GUR, HUR og mange 

frivillige, ble det et vellykket og godt arrangement.  

  

 Kostnader:   8904,- 

 Inntekter (påmeldingsavgift): 2600,- 

 Sum reelle kostnader:  6304,- 

 

 Underskuddet dekkes av HUR og GUR.  

 HUR ønsker at vi skal arrangere SO også i 2017 og har da følgende kommentarer: 

- Viktig at informasjon kommer ut tidligere for å få opp deltagelsen. 

- Planleggingen må starte tidligere. Det var litt kaos i år for å få alt på plass i 

siste liten.  
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- Konseptet er veldig bra, men er sårbart fordi Tommy bærer mye av jobben 

og erfaringene.  

- I prosjektgruppa satt Tommy Haugen, Otilie Røer Tvedt, Erlend S. Rygg, 

Anette Black og Ulrikke Ytteborg. Viktig at noen av disse også er med og 

starter planleggingen allerede før sommeren.  

 

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

 Det er en utfordring for ungdom i Hallingdal og komme seg frem og tilbake uten 

å bli kjørt av foreldre eller andre. Kollektiv tilbudet oppleves som for dårlig både 

til og fra skolen og til og fra fritidstilbud. For å kunne dokumentert «nå 

situasjonen» har HUR besluttet å gjennomføre en spørreundersøkelse blant 

videregående elever i Hallingdal. HUR ønsker å benytte intranettene på våre 2 

videregående skoler til selve gjennomføringen.  Undersøkelsen bør ut så tidlig 

som mulig etter skolestart.  

Kontaktpersoner på skolene: 

 Tone Lian Haraldset – Gol 

 Ingvild Stegavik - Ål 

 

Sak 18/16  Det blir felles møte i filmprosjektgruppa mandag 17. oktober kl 18.00 i 

kommunestyresalen på Gol.  

Sak 13/15 Stikkprøver for legitimasjonskontroll.  

 HUR gjennomfører ny runde høsten 2016.  

 

Sak 20/16  «Trygt hjem for en 50 lapp» 

 HUR har hatt et konstruktivt og godt møte med Brakar (Erlend, Otilie og Ulrikke 

tilstede). Erlend kontakter Trygve L. Smedsgård i Gol taxi for å få oppdaterte tall. 

Basert på engasjementet til HUR har vi en forventning om at tallene for bruk av 

ordningen har steget betraktelig.  

 

Sak 24/16 Ungdomskonferanse 2017 

 HUR vil gjennomføre ungdomskonferanse også i 2017. Helgen 27-29 januar er 

satt som foreløpig dato. Vi hadde en liten brainstorming rundt aktuelle temaer: 

- Hvordan kan ungdom påvirke fremtiden vår. «Vi ønsker å bli hørt».  

- Sosialt, hvordan ta vare på hverandre 

- RUS blant ungdom. Petter Rukke sa seg villig til å delta på konferansen og 

dele sine erfaringer.  

 

Sak 25/16 Refleks kampanje 

 HUR bestilte reflekser til en høst kampanje. Vi gjør det slik: 
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- Hvert medlem i HUR får et visst antall reflekser som de tar med til sine 

ungdomsråd.  

- Vi går så ut med en konkurranse der det er om å gjøre å få mest mulig ut av 

«sine» reflekser. Alt skal dokumenteres og #blisetthallingdal på Instagram. 

Det beste/mest kreative/morsomste/klokeste bilde vil få en individuell 

premie og ungdomsrådet som har klart å skape mest oppmerksomhet rundt 

«bruk refleks» vil også få fine premier.  

- Konkurransen vil gå i ukene 43, 44 og 45. 

- Vinnerne blir kåret på HUR møte 14. november og vil bli kontaktet  etter 

dette. Vi vil legge ut vinnerbilde (evnt flere) på 

www.hallingdal.no/unghalling og på Hallingdal og ungdomsrådet sine 

facebooksider.  

 

Eventuelt: 

HUR ser det som naturlig å være en høringsinstans for BFK i aktuelle saker. Ulrikke tar dette 

videre.  

 

Nes 08.10.16 

Ulrikke Ytteborg 

Sekretær 

http://www.hallingdal.no/unghalling

