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 Möte med Ungdomsrådet, torsdagen den 27 augusti 
2009 

Närvarande: Andrea Curtsby, Björn Gummesson, Gustav Hedin, Axel Haldin Lindmark, Elias 
Hultberg och Kulla Persson Kraft. 
 
1. Välkomna  
Vi välkomnar varandra med lite uppvärmande övningar; först ut Andrea och Gustav med 
tankeövning, därefter lyckas vi äntligen med Kullas hälsningsövning. 
 
2. Vi delar med oss… 
Om sommaren i allmänhet men också om Ungdomsrådet på Tingsryds marknad.  
Trots minst sagt svår placering av våra aktiviteter på marknaden – gömda på inhägnat område 
– knöts nya kontakter med några ungdomar och Ungdomsrådet fick fina rubriker i 
Smålandsposten: ”Tingsryds Ungdomsråd Växer”. Bra jobbat! 
 
3. Ungdomsrådets arbetsformer 
Kort genomgång av förslag från tidigare diskussioner. Enas om att följande gäller tillsvidare: 
Ordförande och sekreterare – vi turas om. Kulla gör schema. Nästa möte är Elias ordförande, 
Axel vice ordförande och Björn sekreterare. 
Kassör - Kulla är kassör. 
Ungdomsrådets kontaktpersoner (på hemsida mm) är Andrea och Gustav.  
Support till hemsidan är Björn. 
 
4. Ungdomsrådets kontakt med politikerna 
Ungdomsrådet önskar delta på Kommunfullmäktige 4gånger per år. 
Ungdomsrådet önskar en kontaktpolitiker från varje nämnd. 
Ungdomsrådet utser en kontaktperson för politikerna; Elias väljs, Axel vice. 
 
5. Möte med Alvesta, Ljungby och Markaryd den 7/10 
Prat om innehåll och upplägg. Andrea har förslag om att välkomna personligt. Ungdomsrådet 
tycker det är en bra idé att till dagen bjuda in Smålandsposten om ungas inflytande och 
medias roll mm 
 
6. Ungdomsrådet – dags för marknadsföring 
Vi delar oss i två grupper och spånar och kommer överens om:  

• Att syftet är att nå många med information om att Ungdomsrådet finns och vad det är, 
att alla är välkomna och att få in förslag på viktiga frågor. 

• Vilka ska vi nå och hur; viktigt att inte glömma årskurs 6. Använda oss av 
pressen/SMP om möjligt när har info. Gymnasiet är ok med information i aulan. 
Högstadiet bättre gå ut i klasserna. 

• Viktigt börja kolla med skolornas rektorer; Elias kollar Wasaskolan, Gustav kollar 
Dacke och Daniel/Elias Idekulla. Återkomma till frågan nästa möte. 

 
7. Nästa möte den 14/9 kl 9.00 – 11.00 
Nedtecknat av Kulla med bistånd av Elias 
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