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Maiken K. Andersen fra Ungdommens Fylkesting i Innlandet skulle delta, men måtte melde
sykdomsforfall. Alvdal, Tolga og Røros hadde meldt at de ikke kunne stille med deltakere.

1. Rapport om arbeidet siden høstmøtet 2019
Leder Hedda Johansen og sekretær Rune Jørgensen gikk igjennom rapporten som var sendt ut
på forhånd.
Rune orienterte i tillegg om at Regionrådet for Fjellregionen nå er i ferd med å vedta en
strategisk plan som skal styrke ungdomsmedvirkningen i regionen, og sa at dette er et resultat
av det arbeidet som er gjort gjennom ungdomsrådet.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

2. Handlingsplan 2020/2021
Diskusjonen viste at det var god støtte til fortsatt å holde fokus på klima og integrering.
I tillegg ble det sagt at et innslag med Helsesista kan være et tema på høst- eller vårsamling.
I flere av kommunene har det vært forholdsvis lav aktivitet i ungdomsrådene i det siste.
Vedtak:
Ungdomsrådet for Fjellregionen skal fortsatt ha hovedfokus på klima og integrering.
Styret kan selv bestemme hvilke saker de ønsker å arbeide med framover.

3.

Valg av styre
Det var på forhånd varslet at det skulle velges leder og nestleder.
Fire kandidater var villige til å være med i styret.
Rune opplyste om at vedtektene (bestemmelsene om hvordan Ungdomsrådet skal drives) ikke er
til hinder for at styret kan utvides, og at det avtroppende styret egentlig har ønsket å utvide fra to
til fire.
Møtedeltakerne ble derfor enige om å velge et styre med fire medlemmer.
Vedtak:
Ole Einar Dalen velges til leder og Jørgen Langbakkhei til nestleder fram til vårmøtet 2021 med Nour
Hubous og Ronja Svendsen som styremedlemmer.

4. Eventuelt
Det var allerede rapport om forholdsvis lav aktivitet i de kommunale ungdomsrådene under
behandlingen av handlingsplanen.
Tiden ble derfor utnyttet til å gi innspill til hvordan Skapende Ungdomsesse kan utvikles videre.
Ørjan Lønningen og Rune tar innspillene i det videre arbeidet.
Det kom både fram ønsker om å gjøre SUM til et større arrangement med for eksempel
utdanningstilbud, at ungdomsklubbene kan involveres i arbeidet og at elev- og ungdomsbedrifter
bør få mer hjelp etter at SUM er over.

Etter at det formelle møtet var over, ble det gjennomført en egen temaaktivitet med fokus på
trafikksikkerhet.
Marianne M. Slobraa i Trygg Trafikk Innlandet snakket mye ut fra forkortelsen FROSK, som står
for Fart, Rus, Oppmerksomhet, Sikkerhet og Kunnskap, og tok deltakerne med på flere øvelser.
Tankevekkende og viktige tema for oss alle…….
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