
Protokoll för ungdomsrådsmöte 26/10 – 09 
 
1. Ordförande Andrea välkomnar, dagordning kollas av. 
Dagordningen accepteras med en ändring att skjuta upp punkt fyra tills Fredrik har lämnat. Elias 
accepterar uppdraget som sekreterare. 
 
2. Övning/check in/hänt sen sist – med Andrea och Kulla. 
Daniel läser upp protokoll från förra mötet, men övningen hinner aldrig starta eftersom vår gäst, 
Fredrik Morfeldt från Sveriges Ungdomsråd, anländer. 
 
3. Vi välkomnar Fredrik Morfeldt från Sveriges Ungdomsråd – information, våra frågor, 
diskussion med mera. 
Fredrik sätts in i vår situation med lite information av vårt arbete och vad vi har gjort hittills. 
Vi får sedan information om olika hjälpmedel – Sveriges Ungdomsråds nya bok, var man kan söka 
pengar, och så vidare. Fler förslag och idéer: 
- “Fritt från kommunsystemet”. Organisationsnummer från skatteverket för att bli till en 
organisation. Står starkare om kommunen inte längre har råd att betala. 
- “Har du idéer? Gå med i ungdomsrådet – vi kan jobba tillsammans!”. Tillåt inte ungdomarna att 
göra önskelistor, utan be dem själva engagera sig i frågan. Blir lättare att värva medlemmar, kan till 
exempel jobba med olika utskott för specifika frågor. 
- Viktigt poängtera att ungdomsrådare alltid representerar sig själva och INTE alla ungdomar i 
kommunen. 
- Bra att ta kontakt utåt, angående våra inbjudningar. Viktigt att informera alla som vill, om möjligt. 
- Både politiker, partier och människor med förslag är välkomna på våra möten om de tar initiativ 
och frågar först. Behöver inte ske på just nästa möte. Diskutera alltid inom ungdomsrådet först. 
Behöver inte vara hela mötet. 
- Vision och handlingsplan. Någonting att sträva efter för att se om man kan hålla rimliga mål. 
- PR: Ha personlig kontakt. Vid information ta kontaktuppgifter och dela ut papper till intresserade. 
Påminn dem sedan om mötet genom till exempel telefon. 
- Gå alltid igenom “riskerna” med information inför olika grupper, till exempel 
kommunfullmäktige. 
- Sveriges Ungdomsråd har ledarinformation i januari och kongress i mars. 
- Fredrik erbjuder oss att kontakta honom när vi har funderingar. 
 
5. Ungdomsrådet är eftertraktat! Förfrågan från: 
Centerpartiet, valnämnden, demokratiberedningen och Korröprojektet. 
Information till Centerpartiet – Elias och Andrea. Elias tar kontakten. 
Valnämnden – Elias och eventuellt Tomas. Kulla kollar tiden måndagen 23/11. 
Demokratiberedningen – Gustav, Kulla och Daniel. 
Korröprojektet – Kulla bjuder in Helen till nästa möte. 
 
4. Ungdomsrådets infomöten på Dacke-, Wasa- och Idekullaskolan. 
Informationen på Wasaskolan sker den 24/11 klockan 13:00 – 14:30. Andrea, Daniel och Tomas på 
mötet, eventuellt Elias utanför. 
Dackeskolans information sker under vecka 45. Gustav, Björn och Axel är ansvariga för den. 
Idekullaskolan: Daniel kontaktar Fritz om en mer exakt tid. Daniel och Björn informerar. 
 
6. Tid för nästa möte. 
Nästa möte bestäms till tisdagen den 10/11 klockan 13:15-15:15, lokal informeras om senare. 
 
7. Övriga frågor. 
Kontakt med politiker – hur göra? Tas upp på nästa möte. 
Kulla uppskattade att ordförande frågade runt. Hon saknade även övning, så hon gjorde den allena. 


