Anteckningar
Ungdomsråd 23 mars
Tid:

13-15

Plats:

Microsoft Teams möte

Närvarande:

Elicia Eritz, Åvestadal

Ellen Hägg, Johan-Olov

Felicia Nyman, Domarhagen

Filmon Yaos, Domarhagen

Julia Larsson, Karlfeldt

Linneá Öberg, Karlfeldt

Max Nonnen, Karlfeldt

Rasmus Engstedt, Karlfeldt

Emil Hultman, Åvestadal

Mattias Hägg, Johan-Olov

Olof Petersson, Johan-Olof

Alvin Fredlund, Johan-Olov

Susanne Berger, Fairtrade

Mirjam Nykvist, Fairtrade

Emil Lantz, ABF

Malin Grimfeldt, Sekreterare

Ärenden:
Mötets öppnande
Genomgång av dagordning
Godkänns
Närvaro- alla skriver ”Här” i chatten.
Godkänna anteckningarna från Ungdomsrådet i februari
Teamsmöte, regler
▪
▪
▪
▪

Om du sitter i lugn miljö kan du ha mikrofonen igång
Ha gärna kameran på, så att vi kan se varandra!
Vi tar 5 minuters-pauser efter ca 50 minuter, rör på dig, gå på toa, hämta något
att dricka!
Säg till innan du lämnar mötet, viktigt för närvaro och arvode!

Fairtrade- Styrgruppen för fairtrade får ordet Gruppen presenterar sig för
Ungdomsrådet. Susanne Berger, Mirjam Nykvist och Emil Lantz.
Gruppen är med på mötet för att vi ska se om vi kan göra något tillsammans på
Fairtradedagarna i maj. Målet är att få fler att veta vad Fairtrade är. Fika Fairtrade fokus på
kakao idag. 11 maj chokladbollens dag. Fairtrade challenge går av stapeln 6-9 maj. 8 maj
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kallas för världsfikadagen! Om man är med och anordnar en aktivitet ska man registrera den
på fairtradechallenge.se, det kan vara små saker som att fika med kompisar, eller större
aktiviteter.
Frågan ställs till Ungdomsrådet att fika Fairtrade!
Kan man dela ut gratis Fairtrade fika? Finns en budget för det, men frågan hur man gör mitt i
en pandemi.
Tävling på instagram, med en # och så kan vinnaren få ett pris.
Vilken #ska vi ha? #FairtradeAvesta
Vilket pris ska man kunna vinna? Fler lite mindre priser kan nog vara bra!
Hur kan Ungdomsrådet vara med? Utmana följare att fika med #FairtradeAvesta
Kanske dela ut gratis fika på skolorna? Fairtradefika i skolorna! Kan man dela ut en
chokladboll vid maten, mentorerna får till sin klass, och delar ut. Klasserna har insta, då
kanske de kan tävla mot varandra och vinna en klassfika!
En klasskampstävling, och en privat tävling för Fairtradefika!
Finns även banandräkt som någon kan använda för att dela ut info om fairtrade!
Mirjam kollar med kostenheten om det är möjligt att tillverka Fairtrade-chokladbollar till
alla elever i kommunen.
Vilka åldrar? Låg- och mellan-stadiet kanske blir bjudna på fika, eller får ingredienser till att
göra egna chokladbollar, som en matematikuppgift och högstadiet och gymnasiet får fika och
tävla i klasskamp.
Kanske äldreboenden kan bli bjudna på Fairtradefika!
Fairtrade-styrgruppen bjuds in till nästa Ungdomsrådsmöte 20 april!
Medborgarförslag: Obligatoriska skolbesök till Avesta Art, med centralt betald buss.
Det är inskickat! Svar har kommit att det har kommit fram, de kommer att ta upp
medborgarförslaget.
Unga kommunutvecklare- feriejobb inom kommunen för att lära känna och utveckla
kommunen- Nya tankar kring ett sådant sommarjobb?
Ungdomsrådströjor, har alla hämtat?
Inte alla, men det är nog på gång!

Svara på Teams-inbjudan

Malin har gått igenom hur man kan svara i Outlook, men det går även bra att svara i
Teams. Vi tittade även hur det ser ut där!

Motorburen ungdom

Väldigt många av de motorburna ungdomarna sköter sig väldigt väl, men det finns en
klick av motorburen ungdom som däremot inte sköter sig alls. Varje helg förekommer det
träffar med motorburna ungdomar, de är där efter kl 22, och för oväsen, skräpar ner och
stör verkligen de boende i Högbo-området. Boende i Högbo-området har även blivit
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hotade och fått sina tomter nedskräpade. Det är kaos på dessa träffar, det är elever från
åk 7 och uppåt, det dricks alkohol i stora mängder.
Ungdomsrådet vill bjuda in Kommunpolisen och Höjden till nästa Ungdomsrådsmöte.
Förslag på åtgärder: En vägbom bör installeras, som låses när Securitas varit där på sista
ronden.

Instagram- inställt Valborgshäng

Lägga ut info på Instagram. Valborgshäng blir hösthäng p.g.a pandemi. Nora lägger ut.
Max kontaktar Nora så att hon gör det. Även profilbilden bör bytas ut till något roligare!
Kommande Ungdomsråd i år:
20 april- Fairtrades styrgrupp, politiker, kommunpolisen och Höjden m.fl. bjuds in, 25 maj,
31 augusti, 21 september- politiker m.fl. bjuds in, 19 oktober, 16 november- politiker m.fl.
bjuds in och 14 december. Fridolinsalen är bokad för samtliga möten, om vi tillåts träffas i
samma lokal, trots pandemin.
Nästa möte: 20 april kl 13.00 på Teams
Övriga frågor: I maj planerar vi för en utomhusfika på Holmen, för att få ses på riktigt innan
sommarlovet!
Mötet förklaras avslutat

