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Minnesanteckningar från Ungdomsråd 2010 06 09 
Närvarande: Andrea, Gustav, Axel, Björn och Kulla 
Ordförande: Björn  Sekreterare: Kulla  

 
1. Björn välkomnar med ordförandeklubban  
Vi börjar med runda runt om ”2 saker jag vill göra i sommar”, bl a följande nämns:  
äta mycket glass, besöka Almedalsveckan, ligga på strand o sola, vara vid havet, åka 
till Jamaica mm mm 

 
2. Skrivelse till Länstrafiken om busspriser för ungdomar på g 
Andrea och Kulla har varit på möte i Alvesta med arbetsgruppen. Utkast till skrivel-
se diskuterades och formulerades med förslag om att halvera busspriser för ungdo-
mar, billigare nattbussar mm Ljungby tog ansvar för att skriva ner förslaget som  
kommer att skickas ut till er via mail. 

 
3. Kommunfullmäktige den 23/6 
Information om Ungdomsrådet samt Ungdomsrådets förslag till stadgar blir på 
Kommunfullmäktige onsdagen den 23/6 klockan 18.30 på Folkets park, Tingsryd. 
Andrea och Gustav tillsammans med Kulla ansvarar för detta. Axel och Björn är 
”reserver”. 
 
4. Fråga inför Valet den 19/9 
Det har kommit en fråga från Josefine, sekreterare i Valnämnden om Ungdomsrådet 
vill vara med på att via Facebook jobba för att öka valdeltagandet. T ex göra en 
grupp ”Vi som röstar i valet 2010”. Visst intresse finnes. Enas om att ta upp frågan 
nästa möte - efter sommaruppehåll. 
 
5. Nästa möte 
Nästa möte bestäms till måndagen den 16/8 klockan 13.15 i kommunhuset. 
 
Tack för idag 

 Vi avslutar mötet med glass och med att ge varandra ”sommarpresenter”, dvs alla 
skriver en lapp till var och en med en ”present” - en dag i hängmattan, ett Lise-
bergsbesök, många bad, vad som, positivt och gärna personligt. Alla får varsitt ku-
vert i det samlar alla sin ”presenter” och kan ta fram en dag ni sommar när längtan 
efter Ungdomsrådet blir för stor☺. 

 
 Vid anteckningarna  
 Kulla 

 
 
 
 

Kulla Persson Kraft
0477 441 59

kulla.persson.kraft@tingsryd.se



 
 
 
 


