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Protokoll för Ungdomsrådsmöte  
 

Datum: Onsdag 16 januari 2019 
Tid: kl 18:00-19:45 
Plats: Konferensrummet, Fritidsgården, Gällivare 

 
Närvarande: Albin Sandvärn, Viktor Johansson, Viggo Karlsson-Wikström,  

Maria Åhlén, Karin Lyngmark, Fredric Olofsson 
 
 
1. Mötet öppnas 
Mötet förklaras för öppnat. 

 
2. Val av ordförande, sekreterare samt justerare  

Mötet väljer: Albin till ordförande, Fredric till sekreterare och Viktor till att justera 
protokollet. 
 

3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns utan ändringar. 

 
4. Genomgång av föregående protokoll 
Ordförande läser upp föregående protokoll.  

Protokollet läggs med godkännande till handlingarna. 
 

5. Info från kontaktpolitiker 
Maria inleder med att presentera sig för ungdomsrådet som nyvald, ”nygammal” 
kontaktpolitiker och berättar om sig själv. Hon meddelar att den andra nyvalda 

kontaktpolitikern heter Johannes Reinfors. Gällande det som är på gång i 
kommunen så berättar hon om den pågående organisationsförändringen. Att 

tidigare BUoK (det ungdomsverksamheten tillhört) numera heter Barn- och 
Utbildning samt att ungdomsverksamheten numera sorterar under 
Kommunstyrelsen och Ungdom- Fritid- och Kulturutskottet (UFKU).  

Att Service- och Tekniknämnd och förvaltning upphör och även det kommer att 
ligga under kommunstyrelsen i form av ett Samhällsplanerings- och 

Teknikutskott. 
Mötet diskuterar bl.a. om multiaktivitetshuset och Dundret. 
 

6. Stand Up  
Mötet räknar upp olika komiker de vill att vi ska kolla upp om de är tillgängliga 

för bokning under våren. 



Komikerna vi ska kolla upp är: 

1.) David Batra, 2.) Johan Glans, 3.) Henrik Hjelt, 4.) Marika Carlzon, 5.) Josefin 
Johansson. 

 
Beslut: 
-Att Karin kollar upp de nämnda komikerna utifrån nummerordning. 

-Att evenemanget ska genomföras under mars eller april.  
 

7.) Medlemsrekrytering 
Mötet diskuterar hur vi ska nå ut till ungdomar. Uppsökande verksamhet, sociala 
medier, affischering samt den direkta dialogen ungdomar till ungdomar är olika 

alternativ. 
 

Beslut: 
-Att ungdomsrådet träffas och marknadsför sig på fritidsgården Polar måndag 29 
januari och sen ser hur vi går vidare. 

 
8. Andra aktiviteter under våren 

Förslag som kommer upp är, någon form av tävlingar mellan olika klasser/skolor 
samt ”åka iväg på något med övernattning (tält)”. Mötet konstaterar dock att det 

som måste läggas fokus på under våren är planering och genomförande av Stand 
Up. 
  

9. Mötesschema 
Tisdag 29 januari, onsdag 13 februari, tisdag 12 mars, onsdag 3 april samt 

onsdag 24 april (möten efter april beslutas om 24 april). 
  
10. Bjuda in BRÅ 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har tidigare meddelat att de vill träffa 
ungdomsrådet. Tidigare föreslagna datum fungerade dock inte för samtliga 

parter. På mötet 12 december beslutade ungdomsrådet att föreslå nya datum 
under våren 2019. 
  

Beslut: 
Fredric får i uppdrag att skicka mötesschemat (förutom 29 januari) till Catharina 

Gustafsson  
 
11. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 

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

 
 

 
 
 

 
 

Fredric Olofsson    Viktor Johansson 
Sekreterare    Justerare 


