
 

 

 

Gällivare 2017-12-20 
 

 

 

Protokoll för Ungdomsrådsmöte  
 
Datum: Onsdag 20 december 2017 

Tid: kl 18:00-20:00 
Plats: Ungdomsrådets lokal, Centralskolan Gällivare 

Närvarande: Rasmus Holmgren, Albin Sandvärn, Maria Åhlén, Karin Lyngmark, 
Fredric Olofsson 
 
 
1. Mötet öppnas 

Mötet förklaras för öppnat. 
 

2. Val av ordförande, sekreterare samt justerare  
Mötet väljer: Rasmus till ordförande, Fredric till sekreterare och Albin till att 
justera protokollet. 

 
3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns utan ändringar. 
 
4. Genomgång av föregående protokoll 

Ordförande läser upp föregående protokoll.  
Mötet diskuterar kring informationen rådet erhöll gällande multiaktivitetshuset. 

Protokollet läggs med godkännande till handlingarna. 
 
5. Info från kontaktpolitiker 

Maria informerar att hon tagit upp rådets synpunkter, på senaste 
kommunstyrelsesammanträdet, gällande få remisser och att rådet inte ges 

möjlighet att yttra sig samt möjligheten för kommunen att använda sig av 
”SpeakApp”.  
 

6. Minoritetsspråksfestival (Jon-Henrik) 
Karin informerar om att hon fått prisförslag för artisten samt att kostnaden 

varierar beroende på hur många musiker (stort band) man vill ha. Hon berättar 
även att hon pratat med Jerker.J om ett samarrangemang med ”Skoj på stan”. 
 

Beslut: Att Karin bokar in ett möte med arbetsgruppen till mitten av januari 
samt att minoritetsspråkshandläggaren bjuds in till det mötet. 

  
7. Stand-Up 
Då ansvarig för att kolla upp artister inte är närvarande så bordläggs frågan till 

kommande möte. 
 

 



8. Arbetsgruppen valspecial 

Fredric lyfter frågan om vad som är viktigast att prioritera under våren - stand-
up eller ”valspecial” samt påpekar att valspecialen även är tänkt istället för 

demokratidagen då den sistnämnda inte blev av 2017. Mötet kommer fram till 
att planering av stand-up inte är så resurs- eller tidskrävande och att båda hinns 
med. Fredric påpekar att inbjudan till politiker måste gå ut minst en månad i 

förväg. 
 

Beslut: Att ”valspecial” lyfts på första ungdomsrådsmötet i januari. Att försöka 
få till arrangemanget i april 2018. 
 

9. Övriga frågor 
 Flytt till nya lokalen (gamla O’Learys) 

Fredric informerar om att tanken var att vi skulle få börja flytta in denna vecka, 
men att det har skjutits upp på grund av att IT inte är färdigställt i lokalerna 
samt att något avloppsrör under fastigheten gått sönder. 

 
 Information från landsbygdsmötet 

Då utsedd representant inte är närvarande vid mötet så kan ingen rapport 
lämnas. 

  
10. Mötets avslutande 
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat. 

 
 

 
 
 

Fredric Olofsson    Albin Sandvärn 
Sekreterare    Justerare 


