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Møteprotokoll 
 
Utvalg: Ungdomsrådet 
Møtested: Formannskapssal, Rådhuset 
Dato: 12.11.2018 
Tidspunkt: 10:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Hans-Emil Mathisen Leder UR 
Mathias Nilsen Medlem UR 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Kjersti Rennestraum Kulturkonsulent 

 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, 
er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
  



 

       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 15/18 Orientering   
 
Saker: 

 Orientering og presentasjon av ny kulturkonsulent Kjersti Rennestraum 
 Forberedelser til valg av nytt ungdomsråd 

  



PS 15/18 Orientering 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 12.11.2018  

Behandling: 
Ny kulturkonsulent og URs sekretær/ koordinator fikk hilst på, og presentert seg for 
medlemmene som var tilstede- og de for henne. Tidligere kulturkonsulent var også tilstede på 
møtet og strategi for valg av nytt ungdomsråd ble diskutert. En ungdomskonferanse rett over 
nyttår for å skape blest om ungdomsrådet, arrangere valg, fremme lavterskel fysisk aktivitet og 
arrangere noe sosialt og samlende for barna/ ungdommene i kommunen ble foreslått og så vidt 
begynt planlagt. Ansvar for arbeidsoppgaver frem mot neste planlagte UR-møte, 20.12., ble 
delegert, idrettshall ble booket og søknad om støtte til drikkevarer sendt ut. Ordfører og 
rådmann stiller seg svært positive til arrangementet og ordfører ønsker stille opp for å fortelle 
om den viktige jobben UR gjør på selve arrangementet 05.01.19.  
 
Det ble drøftet om innkjøp av nye iPader og gensere til det nye, kommende UR kunne være med 
på å danne en fin ramme for det nye UR. Nåværende og tidligere kulturkonsulent skulle sammen 
undersøke muligheten for å omdisponere midlene til rusforebyggende tiltak til nettopp dette, 
ettersom de ikke ble lyst ut i år og står urørte.  
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 


