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Møteinnkalling til møte i Hallingdal Ungdomsråd (HUR) 

Tid: Mandag 16.03. 2015, kl. 15.30-19.00 
(15.30-16.00 er det mat i kantinen) 

      Sted: Gol kommunehus, kommunestyresalen 

Nr Navn Kommune 

1 Maling Saue Johansen Gol 

2 Tonje Lauvdokken Gol 

3 Hedda  Mørk Saggau Holm Gol 

4 Eigil Karlsen Hemsedal 

5 Hanne Intelhus Markegård Hemsedal 

6 Linde Aga Hol 

7 Erlend Rygg Hol 

8 Otilie Røer Tvedt Ål 

9 Karianne Sato Ål  

10 Anita Kleppen Nilsen Nes 

11 Linn Marlene Tørrissen Nes 

12 Thea Mæhlum Flå  

13 Joana Vaz Flå 

14 Ulrikke Ytteborg Regionrådet for Hallingdal 

15 Tor Oscar Magnussen Ordfører i Nes 

 

SAKLISTE 

Sak 02/14 Canada besøk 5-16 august 2015  – GUR v/Malin 

Status på aktiviteter og innlosjerin.   

 

 

Sak 03/14   Vedtak i desember møte om reise til Minitinget og omvisning på stortinget. 

  Status 

  

  Vedtak fra møte 2.februar: 

Vi inviterer ordførere og alle ungdomsråd i Hallingdal på dagstur til Oslo. 

Målet er en omvisning på Stortinget, få til et møte med noen av «våre» 

politikere – Martin Kolberg eller Trond Helleland.  Får vi til et møte med Erna 

Solberg er det helt optimalt. Vi leier buss og sjåfør fra Hallingdal.  

Ulrikke sjekker buss/transport, datoer og politikere.  
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Sak 05/14 HUR ønsker besøk av barneombudet i Hallingdal  

  Status 

 

Vedtak fra møte 2.februar: 

 Linde skriver brev sammen – tar med Tonje.  

 

 

Sak 02/15 Status Instagram: Guro har passord til vår instagram konto. Linde kontakter 

henne for å få dette.  

 

Sak 03/15  UKM 

Hvordan kan vi jobbe for at UKM blir tydeligere og likere i Hallingdal. I dag er 

det slik at det er veldig forskjell fra kommune til kommune. Dette opplever 

ungdommen som urettferdig.  

Det har nå ordnet seg og Nes får også UKM i år. Men UKM fungerer utrolig 

forskjellig fra kommune til kommune. Hva kan vi gjøre for at det blir likere 

vilkår for ungdommene i Hallingdal?  

 

Status og oppføling av vedtak fra 2. februar: Vi inviterer kulturkoordinator, 

Sigurd  Tunestveit til et møte og tar opp dette.  

 

Alle tar med til sine ungdomrsåd at det finnes en 

Kinoreklame/annonse/filmsnutt som sier «Er UKM noe for deg?».  

Gå inn på UKM.no eller få denne fra Anita for å vise i ditt ungdomsråd.  

 

Sak 04/15 Transport for ungdom i Hallingdal 

Ordningen «Trygt hjem for en femtilapp» er avviklet, men vi er fortsatt ikke 

fornøyd med transport tilbudet i Hallingdal. Hva kan vi gjøre med dette?  

 

Sak 22/12  Vurdering skjenkekontroll i dagligvarebutikker og vinmonopol.  

Det kan være en god ide med en kontroll med fokus på aldersgrenser ved kjøp 

av alkohol og tobakk.  

   

Vedtak fra 2. februar: Vi vurderer om vi skal gjennomføre kontroller etter 

neste møte.   

Anita lager forslag til plakat og sender oss. Vi trykker opp og gir til butikkene 

som består testen. 

 

Bør en slik kontroll avklares med politiet?  
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Sak 05/15 I møte 2. februar opplevde vi et relativt dårlig oppmøte. Etter en runde på hvordan 

ungdomsrådene i de ulike kommunene våre fungerer ser vi at det er veldig ulik praksis i 

forhold til hyppighet på møtene, når på dagen møtene er og om ungdommene får 

betalt eller ikke.  I dag tar vi en ny runde når alle er tilstedet for å avdekke realitetene.  

Sak 06/15 HUR insider 

Skal denne være åpen for alle eller kun HUR dagens medlemmer? 

Sak 07/15 Valg av nestleder.   

Sak 08/15  Trafikktryggleik Hallingdal.  

HUR ønsker å skape en alkoholkampanje: «Ikke kjør i fylla»  

Kan Media linja på Gol ha dette som prosjekt?   

Ideer: Øystein og Gjermund Bråten og Tiril Sjåstad Christianseni en film. Anita sjekker 

med medialinja om de kan ta oppdrag på film. Kjersti Dalseide kan kanskje ha regien? 

Hva om Malin Strandberg lager musikk? Veien videre.  

 

 

 

Nesbyen 11.03.15 

For leder i HUR 

Ulrikke Ytteborg 

Sekretær 

 


