
Ungdomsråd 2009-12-10 
 

Närvarande: Kulla Persson Kraft, Tomas Hultman, Elias Hultberg, Gustav Hedin, Björn 
Gummesson och Axel Svensson. 

 
 

• Ordförande: Björn Gummesson  
Sekreterare: Tomas Hultman 
 

• Alla Hälsas välkomna och dagordningen godkänns.  
 

• Första punkten på dagordningen var att Magnus Lundin från kulturverkstan skulle 
komma och diskutera ett samarbete med oss, dock kom han aldrig.  
 

• Där efter sammanfattade och informerade vi varandra om vad som hade diskuterats på 
de möten man hade medverkat i.   
 
 - Tomas och Elias började med att informera om hur deras möte med valnämnden 23 
november. Diskussionerna på det mötet kretsade kring hur ungdomsrådet ska kunna 
hjälpa till att åka röstdeltagandet år 2010.  Ett förlag eller idé var att man tillsatte unga 
valambassadörer som skulle motivera andra unga till att rösta. Vikten av information 
om hur man rent praktsikt röstar togs upp. Man beslöt att Ungdomsrådet ska 
återkomma vid ett senare möte då vi i ungdomsrådet har haft tid att diskutera frågan 
själva.  
 
- Kulla berättade lite om när hon var hade varit på möte med demokratiberedningen 
där hon berättade om vad ungdomsrådet är och vad vi har som mål. 
 
- Gustav berättade om sitt besök i riksdagen. 
 
- Elias rapporterad om hur det hade gått på Centerpartiets gruppmöte. De ville gärna 
samarbeta med oss och dela med sig a information.  
 
- En kort sammanfattning av Korrö. Alla var överens om att det hade gått bra och var 
ett lyckat besök. Fortsätter gärna ett samarbete men beror även på hur det samarbetet 
ska se ut.  
 
- Wasabesöket var lyckat och fick en bra respons från eleverna. Kulla var dock 
tveksam över att detta är rätt taktik för att locka nya medlemmar. 
 
- Troligen ska några representanter från ungdomsrådet ut och informera eleverna på 
Dackeskolan efter jul. Kulla + någon från ungdomsrådet ska försöka träffa rektorn på 
Dackeskolan onsdagen den 16 december (kan ändras). Frågan om hur eleverna skulle 
informeras kom upp ännu en gång. Antingen kan man gå ut i alla klasser eller så 
samlar man två till tre klasser åt gången i aulan och informera dem där. 
 



• Förfrågningar till ungdomsrådet. 
 
- Socialdemokraternas partigrupp undrade om vi ville medverka på deras möten och 
ha en dialog med dem. Vi var överrens av att vi ska medverka på mötet då vi redan har 
deltagit på ett av centerpartiets möten. Datum och representant ska vi återkomma till. 
 
- Ungdomsrådet ville gärna ta del av och bli informerade om översiktsplanen. Kulla 
ska kolla upp med plan och miljö. 
 
- Demokratiberedningen har möte den 18 januari och skulle vilja ha någon från 
ungdomsrådet där. Någon representant från ungdomsrådet kommer troligtvis delta. 
 
- Vi fick även förfrågan om vi ville vara med på ett möte med RUT, vilket alla var 
överrens om skulle vara kul. Mötet är den 14 december kl 09-12.  Kulla ska maila alla 
ungdomsrådare med mer info. 
 
 

 
• Frågan vad det gäller hur vi ska ha kontakt med politikerna skjuter vi upp och avvaktar 

med.  MEN FRÅGAN FÅR ICKE GLÖMMAS! 
 

 
• Övriga frågor: 

 
- Frågan om hur man ska kunna hjälpa till att öka valdeltagande kom åter upp. Några 
snabba förslag var att använda sig av kulturverkstaden, t.ex. gatuteater m.m. Kulla ska 
kolla läget med Gunnar på kulturverkstaden. 
 
- Måndagen den 11 januari blir det troligtvis en resa till Korrö där vi ska äta gott och 
bl.a. tacka av Elias. Samling utanför Kommunhuset kl 17.00. Hör av er om ni inte kan! 


