Ungdommens kommunestyre

Møtereferat
Dato: 06.10.2021

Til stede:

Synne Birhaug – Askøy vgs
Karl Einar Breivik – askøy vgs
Tomas Onstad – askøy vgs
Patrik Josef Genius – Kleppestø us
Malin Breivik – Kleppestø us
Vårin Westerlund – Ravnanger us
Marthe – Ravnanger us (vara for Adrian Hellevik)
Paulina Lipinska – Fauskanger b og us
Emma Sebastian Haugland – Fauskanger b og us
Tina Emilie Revheim – UKS/AU/ UKS-ordfører

Bjørn Tore Bystrøm – koordinator UKS
Vibecke Eliassen – politiker
Politikere UOL
Kontaktlærere for elevråd
Kopi:

Stig Ryland
Anne-Merethe M. Hellebø
Lisbeth M. Aasebø
Inger Jørgensen

Forfall:

2 fra Hop vgs
Adrian Hellevik – Ravnanger us
2 fra Erdal us

Referent:

Bjørn Tore Bystrøm (BT)

Gjelder:

Referat fra møte i UKS , 04.10.21

Møtetid:
Møteleder:

10:00 – 11:30 UKS
12:00 – 15:00 Workshop

Bjørn Tore Bystrøm

Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Møtested:

Sak:

2020/827914

K-sal - Rådhuset

Neste møte
tid/sted:

Besøksadresse:
Klampavikvegen 1, 5300
Kleppestø
www.askoy.kommune.no

20.10.21
Ungflimmer – Florvåg;
Valgmøte 14:00 – 15:00

Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:
56 15 83 90

Org.nr:
964 338 442
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Nr Innhold
1. Opprop
- BT sendte rundt en liste hvor alle skrev ned e-post, tlf
og fødselsår. Det var 2 representanter fra Hop vgs og 2
representanter fra Erdal us som ikke kom.
2. Bli litt kjent med hverandre
- Alle presenterte seg og fortalte litt om hvorfor de ville
være med i UKS.
- BT snakket om at et UKS-verv er noe som vil kreve det
lille ekstra og spurte hver deltaker om det var noe de
var villig til og alle svarte bekreftende på det.

Ansvarlig

Frist

BT

BT

3. UKS sine vedtekter
- BT hadde lagt frem et eksemplar av tidligere vedtekter BT
og fortalte at det vil bli sendt ut på mail og at alle
representanter setter seg inn i dokumentet og kommer
med tanker og refleksjoner om det ønskes endringer/
forbedringer. Dette vil tas opp på neste møte
4. Verv i UKS
- BT forklarte litt om de forskjellige vervene; ordfører,
BT
varaordfører og arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget (AU)
består av 5 representanter hvor to av de er ordfører og
varaordfører. Tina fylte ut med informasjon om hva et
AU gjør, bl.a. å forberede de sakene som skal opp på
UKS-møtene og at AU har fått delegert myndighet til
avgjøre enkeltsaker/ søknader om det ikke er mulig å
samle UKS. Det ble også presisert at UKSrepresentantene er alle ungdommene tilknyttet sin
skole sin stemme og skal representere sitt nærområde,
ikke kun sin egen stemme. Dette med å gi informasjon
tilbake etter UKS-møtene er meget viktig.
- Det søkes om å få verv i UKS og alle representanter
kan søke alle verv. Disse søknadene er det UKS sin
valgkomité som går igjennom og valgkomiteen
innstiller til UKS og UKS stemmer over forslagene.
Det er mulig å komme med benkeforslag på
kandidater.
- Tina tar et møte med BT og så sendes det ut mail med
god info i forhold til dette med hvordan søke verv i
UKS.
5. UKS-«uniform»
BT
- BT viste tegning av UKS-genser som ble vedtatt i

-

forrige UKS. Dette er gensere som skal brukes under
UKS-møtene og ellers når UKS representeres.
BT sender ut mail om størrelse i forhold til bestilling.
Genserne koster ikke den enkelte representant noe, det
er UKS som betaler dette.
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6. Elevrådsdag
- UKS har pleid å gjennomføre storsamlinger som
elevrådsdager både for mellomtrinn og for ungdomsog videregående skoler.
- Det er ønskelig å gjennomføre elevrådsdag for
mellomtrinnet før jul.
7. Eventuelt
- Gunnar Brynjulfsen kom og informerte om
fordelingen av tilskuddsmidler og viste hvilke
søknader/ tiltak som hadde fått tilslag i denne runden.
UKS fikk anledning til å komme med innspill. UKS
mente det var en god og riktig fordeling.
- Patrik lurte på hvorfor ikke UKS var invitert til å være
med på Kultur- og idrettskonferansen som ble avholdt
helgen før. Tina kunne bekrefte at UKS hadde fått
invitasjon til å delta litt på lørdag men invitasjonen
kom alt for sent. BT fortalte at Ingebjørg (UKS fra
Hop) hadde deltatt mesteparten av lørdagen og at det
hadde vært et lite lunsjmøte mellom Ingebjørg, BT og
sektorleder for familie og inkludering, Eva Mikkelsen
som ble et positivt møte og Ingebjørg fikk bl.a. en liten
innsikt i hva Origo er. BT nevnte under konferansen
dette med «hvor er de unge?» og fikk positiv respons
på det. Flere deltakere nevnte på at de ønsket at
ungdom skulle være med på neste konferanse.
- BT informerte om at Lill Skaar, leder for Origo har
sagt ja til å komme på UKS-møtet i november og
fortelle mer om hva Origo er.
- BT har også invitert vår nye kultursjef, Stig Ryland og
han har også takket ja til å delta på novembermøtet.

BT

BT

8. Workshop – Aldersvennlige lokalsamfunn
- Fra kl 12:00 deltok UKS-representantene på en
workshop om aldersvennlige lokalsamfunn sammen
med representanter fra eldrerådet. UKS delte seg på
flere bord og hadde én eldre på hvert bord.
Planavdelingen i kommunen ledet workshopen og det
kom fram mange gode refleksjoner om hva et
aldersvennlig lokalsamfunn kan være.
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