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Protokoll för Ungdomsrådsmöte  
 

Datum: Tisdag 22 oktober 2019 
Tid: kl 18:00-19:45 
Plats: Konferensrummet, Fritidsgården, Gällivare 

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

Thorsson, Fredric Olofsson 
 
 
1. Mötet öppnas 
Mötet förklaras för öppnat. 

 
2. Val av ordförande, sekreterare samt justerare  

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

3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns utan ändringar. 

 
4. Genomgång av föregående protokoll 
Vi har inte tillgång till det föregående mötets protokoll då det är i Karins dator. 

 
5. Ungdomsrådets ekonomi 

Ekonomin är oförändrad men utgifter kommer för spökbanan samt och det 
planerade LAN:et. 
 

6. Utvärdering spökbana  
Det var kyligt, men bra. Hade dock varit bättre om vi skippat ficklamporna. 

Mindre bra att en anmäld deltagare dök upp långt före avsatt tid (”skvallrade” till 
de andra). Fikat och grillad korv var bra.  
 

7.) Höstlovet - LAN 
Albin presenterar ett förslag på affisch. Mötet anser den vara bra och med snygg 

layout. Vi bör dock få med om att deltagarna tar med egna nätverkskablar 
(skarvsladdar).  Antal affischer och vem som ska affischera var diskuteras.  
Albin lyfter frågan om ”underskrift” av föräldrar likt förra året.  

Fredric meddelar att han fixar fram pappret från förra året och ändrar till årets 
datum. Han dubbelcheckar även med IT-avdelningen och Midroc så att de är med 



på banan. Han ser även till att inköpen till LAN:et blir gjort (mat, dryck och 

presentkort). 
 

Beslut: Att Fredric drar ut affischer som kan hämtas från fritidsgården. Albin 
affischerar på Välkommaskolan och Nordan. Viktor och Viggo på Sjöparksskolan. 
Fredric sätter upp på fritidsgården samt mailar ut till de andra fritidsledarna.  

 
8. Inbjudan till Rådet för social hållbarhetsmöte 3 december 

Ungdomsrådet har fått en inbjudan från rådet för Social hållbarhet. Fredric läser 
upp fyra frågeställningar som vi bör titta på.  
Beslut: Att Fredric och Albin får i uppdrag att titta på frågeställningarna samt 

går på mötet (Elias reserv). 
 

9. Övriga frågor 
Mötesdeltagarna väcker frågan om att byta datum för nästa möte, från torsdag 7 
november till tisdag 5 november. 

Beslut: Att byta mötesdag till tisdag 5 november. Att Fredric får i uppdrag att 
meddela kontaktpolitikerna. 

 
10. Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet för avslutat. 
 
 

 
 

 
 
Viktor Johansson  Albin Sandvärn             Elias Thorsson 

Sekreterare  Ordförande              Justerare 


