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Ungdomsråd 2010 03 01 
Närvarande: Andrea Curtsby, Gustav Hedin, Daniel Hultberg, Tomas Hultman och 
Kulla Persson Kraft. 
Ordförande: Daniel Hultberg  Sekreterare: Kulla Persson Kraft 
 

1. Daniel hälsar välkommen.  
Vi kollar anteckningar från förra gången och bestämmer: 

• att Andrea fortsätter kontakten med URDA projektet med tanken att Ung-
domsrådet kan bidra med en liten begränsad insats. 

• Att Daniel och Andrea tar tag i information till friskolan 
 

2. Hänt sen sist 
• Tomas har informerat på socialdemokraternas partigrupp om Ungdomsrådet 

- det var uppskattat. 
• Björn, Gustav och Kulla har varit och informerat för Dackeskolans lärare om 

Ungdomsrådet, samt tillsamman med rektor planerat för elevinformationen. 
 

3. Korrö och film 
Daniel har pratat med Gunnar på Kulturverkstan och med filmkompisarna. 
Förslag från Helen; en film av något slag som åskådliggör Korrö, med humor och 
gärna med Ungdomsrådets utvecklingstankarna om Korrö.. 
Vi enas om att i filmgruppen ingår Daniel, Andrea, Tomas samt Jonatan och Ludvig. 
Kulturverkstan har resurser och kompetens. 
Möte med Helen måndag 8/3 kl 8.00 – 10.00. På Helens rum, Tekniska förvaltning-
en vån 2. För att spåna filmidéer och börja skriva manus. 
 
4. Information  

• Ungdomsenkäten Lupp 2010 ska genomföras i Tingsryds kommun till hös-
ten – politisk enigt beslut – för att få en bild av vad tycker ungdomarna i 
kommunen. 

• Ungdomsmötet i Ljungby OBS! oklart med datum– vi kollar vilka som 
hänger med OCH försöker ragga fler så att vi blir ett lagom gäng. 

• Nästa möte måndag 15/3 klockan 15.00 , bl a om Centrumplanen och våra 
idéer. Tekniska förvaltningens sammanträdesrum. 

 
       5. Tingsryds ungdomsråd på Facebook 

     Diskussion. Underlättar det vår kontakt!? Kan vi lättare nå ut och nå fler? 
     Vi enas om att testa. Tomas och Kulla ansvarar för att starta upp. 
 

6. Övrig fråga  
Stadgar för Ungdomsrådet. Vi enas om att Gustav och Kulla tar fram förslag. 

 
Vid anteckningarna 
Kulla 

Kulla Persson Kraft
0477 441 59

kulla.persson.kraft@tingsryd.se



 
 
 
 
 
 


