
INVITASJON TIL MØTE I FOLLDAL KOMMUNES UNGDOMSRÅD 

 

Møtedag: Fredag 6. mars. 

Tidspunkt: kl. 18.00. 

Sted: Kommunestyresalen (Gå inn bakdøren på nordsiden av kommunehuset – ring på 
klokken på siden av døren, dersom den er stengt) 

2. etg. Helt innerst i gangen mot øst i bygget. 

Vedlegg: Invitasjon til ungdomskonferanse med Fjellnettverket. 

Dersom du har lyst og anledning til å være med på Fjellnettverkets ungdomskonferansen kan 
du melde deg på til tross for at påmeldingsfristen er gått ut. Alt er gratis – De som har lyst kan 
kontakte meg, så skal jeg bistå med påmelding mv. Men det må gjøres i løpet av de nærmeste 
dager. 

 

Hei til dere som er valgt som representanter i ungdomsrådet av kommunestyret i Folldal. 

Vi håper at alle også vararepresentantene kan møte opp til det første møte i det nye 
ungdomsrådet. 

Vi har enkel servering av Pizza eller lignende ved ankomst. 

Valgte representanter: (Oppgaver til møtet: Ta med mailadressen dere ønsker å bruke i 
framtiden, - ta med kontonummer til innbetaling av møtegodtgjørelse) 

1. Markus Kjønsberg  
2. Sunniva Husom  
3. Minda Aastveit  
4. Marte Frankmo Tveråen  
5. Vemund Brendryen  
 
Som varamedlemmer velges:  
1. Vebjørn Røhjell  
2. Tom Andre Hegg  

Det blir ingen vanlig saksliste på første møte, bare informasjon om rådet og dets virke. 

Men noen formalsaker må tas på første møte: 

• Møteplan som innbefatter dag, tid og sted.  
• Valg av leder og nestleder.  
• Skal vi opprette en lukket gruppe på facebook for informasjon og diskusjon.  
• Fremtidige saker.  
• Info om basseng. 
• Info om framlegging av sak om et skolemåltid. 



• Info om vurdering av 5 dagers skoleuke for 1.-4. trinn. 
 

Dessuten kan jeg med glede fortelle at vår ordfører stiller på første møte. 

Dersom dere blir forhindret i å møte, send melding til undertegnedes mob. Se gul markering! 

 

Med hilsen 
Jens Jørgen Jensen 
Kulturkonsulent 
Service og Kultur 
 
Telefon: 900 12 281 
 

 


