Møtereferat fra møte i Hallingdal Ungdomsråd (HUR)
Tid: Mandag 08.06. 2015, kl. 15.30-19.00
Sted: Gol kommunehus, kommunestyresalen
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Navn
Maling Saue Johansen
Tonje Lauvdokken
Hedda Mørk Saggau Holm
Eigil Karlsen
Hanne Intelhus Markegård
Linde Aga
Erlend Rygg
Otilie Røer Tvedt
Karianne Sato
Anita Kleppen Nilsen
Linn Marlene Tørrissen
Thea Mæhlum
Joana Vaz
Ivar M. Brevik
Anne Berit Gudbrandsgard
Ulrikke Ytteborg

SAKER
Sak 03/14

Sak 05/14

Kommune
Gol
Gol
Gol
Hemsedal
Hemsedal
Hol
Hol
Ål
Ål
Nes
Nes
Flå
Flå
Ordfører Ål
Ungdomssekretær Ål
Regionrådet for Hallingdal

Nei
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
Nei
Nei, vara Chrisander Ålien
Ja
Nei
Nei
Ja
Nei
ja

Vedtak i desember møte om reise til Minitinget og omvisning på stortinget.
Utsatt til høsten 2015.

HUR ønsker besøk av barneombudet i Hallingdal
Besøk høsten 2015.

Sak 02/15

Instagram
Hanne har laget ny konto. Kort informasjon. Oppretter også en egen mail for
HUR slik at vi har en egen konto til utsendinger.

Sak 04/15

Transport for ungdom i Hallingdal
Tonje er i kontakt med Brakar for et møte. Ivar Brevik foreslår at HUR også
kontakter Trond Johansen, leder i Samferdselsutvalget i Buskerud. Tonje og
Ulrikke ser på dette.
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Nå er det etablert en ungdomskort ordning i Buskerud for buss. HUR ønsker å
spørre Trond Johansen om ikke dette også bør gjelde for tog.

Sak 22/12

Vurdering skjenkekontroll i dagligvarebutikker og vinmonopol.
Vi finner en dato og tar en kontroll etter sommerferien.

Sak 08/15

Trafikktryggleik Hallingdal
Hanne som er prosjektleder for gruppa har snakket med medialinja og det kan hende
vi kan få til et samarbeid, men det kan trekke ut i tid. Hanne sier hun selv kan filme og
dette er en god løsning. Om hun skal gjøre det må vi ha med en annen som kan påta
seg en regisør rolle. Ulrikke spør om Hallingambassadøe Kjersti Dalseide har mulighet
til å gjøre dette. Medvirkende ønsker vi oss Tiril Sjåstad Christiansen, Øystein og
Gjermund Bråten. Ulrikke kontakter Hallingambassadørene.

Sak 10/15

Besøk av Rotary ved Jan Halardseth.
Orientering om Rotary sitt arbeid.
Se mer på Rotary.no /rotary.org
Rotarys filosofi:
«du går ikke i krig med de du kjenner, du blir ikke kjent om du ikke møter
noen».
Derfor jobber Rotary for ungdomsutveksling og Jan oppfordrer HUR og andre
ungdom til å søke og benytte denne muligheten som er for lite brukt i Norge i
forhold til i andre land.
2 typer ungdomsutveksling gjennom Rotary:
Longterm: et skoleår, bor hos 3 ulike familier og går på videregående skole og
skal lære et nytt språk og kultur.
Shortterm: camps 14 dager til 3 måneder.
Hvert år arrangerer Nesbyen Rotary vintercamp for ungdom som er på
longterm utveksling i Norge. Ønsker du deltat/bidra her kontakt gjerne Rotary.
Ønsker du å reise så kan du kontakte din lokale Rotary klubb. I Hallingdal finnes
det lokallag på Geilo, i Ål, Hol og Nes. Om du ikke har lokalt Rotary hos deg kan
du kontakte en av de andre i regionen.
Stipender for ungdom:
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«fredsstipend» - det gis inntil 2 års fritt studium/reise/opphold i 6 universitet
med dokus på fred og mellommenneskelige fag.
Sak 11/15

Skummelt oppdrag ved Tonje
GUR har savnet Skummelt oppdrag og ønsker å ta tak i dette. HUR synes dette
er en god ide og ønsker å bidra.

Sak 12/15

Besøk av kulturkoordinator Sigurd Tunestveit.
Vi inviterte Sigurd til en dialog rundt UKM. Bakgrunnen er at UKM oppleves og
arrangeres svært ulikt i de ulike kommunene våre. Det er flere grunner til dette
og gjennom Sigurd fikk vi et tydeligere bilde. Sigurd beskriver det slik:
Hol og Ål har god kultur for å arrangere og har flere unge voksne som bidrar. Ål
blir trukket frem på landsbasis som et ideelt arrangement. Dette er bra for Ål og
bra for Hallingdal, men Sigurd mener samtidig at vi ikke kan ha som mål å få alle
kommunene våre opp på dette nivået. Det er urealistisk. Men det er utrolig
viktig at ungdommene selv engasjerer seg og sier hva de vil ha.
Samtidig har HOL gitt uttrykk for at de ønsker å bidra til at andre løftes og det
kan være en god ide og bruke hverandres kompetanse på tvers av kommunene.
Det går ann at 2 eller flere kommuner slår seg sammen, men da må begge bidra
i en eller annen form.
Oppfordring: ungdommene må selv engasjere seg og gi uttrykk for sine behov.

Nesbyen 10.07.15
For leder i HUR
Ulrikke Ytteborg
Sekretær
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