
 
 

Ungdomsrådets på Korrö den 11 januari 2001 
Närvarande: Andrea Curtsby, Elias Hultberg, Daniel Hultberg, Gustav Hedin, Björn 

Gummesson, Tomas Hultman, och Kulla Persson Kraft. 
 
Välkomna  
Kulla välkomnar till Ungdomsrådets upptakts- och avtackning av Elias - möte.  
Elias accepterar ordförandeskapet detta möte, Kulla sekreterare. 
 
Förfrågningar till Ungdomsrådet   
Vi inleder med att gå igenom och fördela ansvar enligt följande; 

• RUT-möte (Ren Uppväxt i Tingsryds kommun) 14/1 kl 9-12, lokal Åsnen. Info om 
Ungdomsrådet samt delta i mötet med synpunkter. Andrea och Björn 

 
• ERB/Östersjösamarbete och ungdomsfrågor – möte på Regionförbundet i Växjö 14/1 

kl 14.00.Avresa från kommunhuset kl 13.15. Gustav och eventuellt Thomas eller Elias 
 

• Demokratiberedningen måndagen den 18/1 kl 18.30, lokal Åsnen, Info om 
Ungdomsrådet. Andrea och eventuellt Daniel 

 
• Dackeskolan den 21/1 kl 15.00. Information till lärare om Ungdomsrådet. Gustav, 

Axel och Björn 
Kulla deltar på samtliga möten. 
 
Hälsning från Korrö-Helen 
Helen har skickat hälsning via mail med tankar och önskan om att göra en fortsättning med 
Ungdomsrådet, något utåtriktat med de idéer om Korrö som kom upp sist. Hon skickar med 
frågan: Hur skulle ni vilja föra ut idéerna och möjligheterna på Korrö till andra ungdomar? 
Vi börjar spåna lite:  

• Annordna en dag på Korrö för intresserade ungdomar, fixa buss från Tingsryd, med 
musik eller annat.. 

• Göra en film; Daniel ska snart börja på Kulturverkstan med film, kanske kan vi göra 
något tillsammans. Ungdomsrådet kan agera skådespelare. 

• Lev och lär på Korrö – en provapå helg för ungdomar…som filmas förstås. 
 
Tid för nästa möte 
Vi enas om Ungdomsrådets nästa möte tisdagen den 2 februari kl 15.00-17.00 
Kulla kollar med Magnus från Kulturverkstan och Plan o Miljö (om idéerna om 
Centrumplan). 
 
TACK ELIAS 
Vi avslutar med att tacka Elias för hans positiva insatser i Ungdomsrådet och önska honom 
ALL LYCKA med studierna i Göteborg!! 
 
 
Vid anteckningarna 
Kulla Persson Kraft 


