
Ungdomsråd 20100202 
 
Närvarande: Cathina Bengtzon, Andrea Curtsby, Björn Gummesson, Axel Haldin 
Lindmark, Gustav Hedin, Daniel Hultberg, Tomas Hultman, Kulla Person-kraft, Miranda 
Petersson, och Ester Stjernkvist.    
 
Ordförande: Tomas Hultman   Sekreterare: Andrea Curtsby 
 
 

• Diskussion kring mötet med RUT som Andrea och Björn rapporterade ifrån. 
 
  

• Björn och Axel informerade om vad som hade sagts på mötet med fritidsgården. Bl.a. 
följde en diskussion kring mjölktält på Tingsryds marknad. 
 

• Andrea informerade om hur det hade gått på mötet med demokratiberedningen.  
 
 

• Gustav och Kulla berättade om hur det hade gått på mötet om Östersjösamarbetet i 
Yc3. Det handlar om bl a om samarbete mellan ungdomar från 8 olika regioner, i 5 
länder runt Östersjön. Kajsa Augustzén är ungdomsrepresentant för Kronobergs län. 
Planerat är nu ett möte i varje region för ungdomar, den 8/2 i Växjö på temat miljö. 
Ingen var på hugget att medverka på mötet i Växjö 8/2. Projektets nästa möte är i 
junimånad i Blekinge. 
 
 

• Förfrågan om vi vill se Centrumplanen. Vi vill komma med våra synpunkter och vi 
planerar in ett möte kring det.  
 
 

• Gustav Björn och Axel skall följa med Kulla till läraremöte den 11/2  
 
 

• Tomas och Gustav ska till socialdemokraterna den 11/2 kl 18.00 för att informera om 
ungdomsrådet.  
 
 

• Våra synpunkter på URDA-Projektet i Urshult. Andrea tar uppdraget och tar kontakt 
med projektet för mer information. 
 
 

• Informera friskolan i Ryd. Daniel ska kontakta rektorn Fritz och höra när det är 
lämpligt. Daniel och Andrea ska dit och informera en onsdag.  
 
 

• Leaderprojekt. Kulla tar hit dem för mer information.  
 
 



• Ljungby den 23/4 
 
 

• Kulturmässan är flyttad till oktober 2010. 
- Vad kan vi bidra med? 
 

• Kulturverksatan 
-Film? Vi ska återkomma angående filmen om Korrö/Tingsryd 
 

• Lupp- ungdomsenkät säger vi Ja till.  
 
 

• Nästa möte är 1/3 klockan 15.00 
 
Möte även den 15/3 klockan 15.00 
 


