Møtereferat fra møte i Hallingdal Ungdomsråd (HUR)
Tid: Mandag 27.04. 2015, kl. 15.30-19.00
Dette møte skulle egentlig vært avhold 13.04.15, men ble utsatt pga sykdom.

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

Navn
Malin 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
Hallvor Lilleslett
Anette Black
Ulrikke Ytteborg

Sak 07/15

Kommune
Gol
Gol
Gol
Hemsedal
Hemsedal
Hol
Hol
Ål
Ål
Nes
Nes
Flå
Flå
Kan ikke, men sender trolig varaordfører
Ungdomssekretær Gol
Regionrådet for Hallingdal

Til stede
Ja
Ja
Nei
Ja
Ja
Nei
Ja
Nei
Nei
Ja
Ja
Nei
Nei
Nei
Ja
Ja

Valg av:
-

Leder
Tonje Lauvdokken ble valgt til ny leder for HUR for perioden 2015-2017. Gratulerer!

-

Nestleder
Linde Aga ble valgt til ny nestleder for HUR for periode 2015-2017. Gratulerer!

-

PR sjef
Hanne Intelhus Markegård ble valgt til ny PR sjef for perioden 2015-2017.
Gratulerer!
Malin mottok en gave og ble takket av som en solid HUR leder i 2 år.

Sak 03/14

Vedtak i desember møte om reise til Minitinget og omvisning på stortinget. Vi
jobber fortsatt med å finne en god dato for reise.
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Sak 05/14

HUR ønsker besøk av barneombudet i Hallingdal
Line og Tonje har laget et brev. Gjennomgang av dette og videre gang.
Malin har vært i kontakt barnevernet i Hallingdal, men avventer svar. Tonje tar
over saken siden Malin nå slutter i HUR.

Sak 02/15

Status Instagram: Guro har passord til vår instagram konto. Linde kontakter
henne for å få dette.
Vedtak:
Hanne lager ny konto @unghalling

Sak 04/15

Transport for ungdom i Hallingdal
Vi ønsker å kontakte Brakar for å se på muligheter for å endre busstider. Dette
er de utfordringene vi ser:
Hemsedal
Det går buss fra Hemsedal til Gol kl 9 og 10 hver dag. Tidligere var det også en
som gikk kl 14.00. Denne er sterkt savnet og det virker unødvendig med to om
morgenen.
Gol
Gol – Hemsedal går den siste bussen kl 20.00. Ønskelig med en senere buss for
de som skal hjem.
Nes
Siste buss fra Gol til Nes går kl 18.00 og siste Brakar buss går kl 16.30. Om
skoleungdom ikke rekker denne må de betale på 18 bussen. Det bør gå en
senere buss fra Gol om kvelden enn kl 18.00.
Flå
Ingen busser til Flå på kvelden, spesielt på fredager er dette et problem for de
som har hybel på Gol.
Geilo
Siste buss søndag til Gol går kl 16.30. Dette er for tidlig for skoleungdom som
har hybel på Gol.
Siste buss hjem på hverdager er kl 19.00.
Fredager er mange ferdige kl 11.30 på skolen og så går bussen 11.15. Da må
elevene vente til kl 15.15 med å komme seg hjem.
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Ål
Fungerer rimelig greit.
Generelt mener elevene at bussene ødelegger for hverdagen deres da det er
mye venting og merkelige tider. Er det noe vi kan gjøre med dette? Kjenner
Brakar til problemstillingen?
Vedtak:
Tonje tar problemstillingene videre med til Brakar og ber om et møte.

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.
Vi har vært i kontakt med politiet og de sier at vi ikke kan utøve noen form for
myndighet, men at vi kan gjennomføre en form for kontroll. Vi kan dermed ikke
«stemple» noen som godkjente eller ikke.
Vedtak:
HUR kan gjennomføre en uformell test om det ikke avslører hvilken butikk eller
ansatt vi har snakket med. Hanne, Eigil og Erlend ønsker å delta. Finner en
aktuell dato sammen med Ulrikke.

Sak 08/15

Trafikktryggleik Hallingdal Arbeidsmøte fra kl 18.00-19.00
HUR ønsker å skape en alkoholkampanje: «Ikke kjør i fylla»
Vedtak:
Vi jobber videre med dette og har satt ned en foreløpig prosjektgruppe bestående av:
Anita (prosjektleder), Tea og Hanne.
Hanne sjekket med medialinja om dette kan være et aktuelt prosjekt for dem. Hva
ønsker vi med kampanjen:
- Bli litt redde for hva som skjer m jeg/andre kjører i fylla
- bruke Hallingambassadørene
- for ungdom, av ungdom og med ungdom

Eventuelt:
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Sak 09/15

Leder har mottatt et brev fra HallingdaLAN med forespørsel om HUR kan være
med å sponse deres arrangement 30. september.
HUR er enige om at LAN er et godt tiltak/tilbud rettet mot ungdom som ikke
er aktive innen idrett og kultur i Hallingdal og er således positive. I tillegg så er
tilbakemeldingene pg deltagertallene tydelige signaler på at dette er et
positivt og godt arrangement. Men vi vet litt lite og mangler en del
informasjon for å kunne behandle dette.
Vedtak:
Malin sender en e-post til HallingLAN hvor hun sier HUR er positivt innstilt,
men ønsker svar på:
o aldersgrenser
o vakter og sikkerhet
o kan vi få henge opp HUR og Hallingdal banner

Sak 10/15

I etterkant av Rotary møte hvor Malin og Tonje stilte opp og snakket om
ungdom i Hallingdal er Malin igjen kontaktet av Rotary som ønsker å møte
ungdomsrådet.
Vedtak:
Vi inviterer Rotary Nesbyen til neste møte. Tonje har kontakt.

Neste møte blir mandag 8.juni.

Nesbyen 02.06.15
For leder i HUR
Ulrikke Ytteborg
Sekretær
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