REFERAT FRA MØTE 14. AUGUST 2020 I FOLLDAL UNGDOMSRÅD.
TIDSPUNKT: KL. 17.00 – 19.30
Til stede:
Vemund Brendryen
Marte Frankmo Øyen
Markus Kjønsberg
Samt ordfører og undertegnede.
Frafall:
Sunniva Husom
Minda Aastveit
Ingen vara møtte opp.
Prosessen ved valg av ledere og eksternrepresentasjon ble foretatt med blanke ark, i og med at vi på
de tidligere møter ikke har vært beslutningsdyktige - grunnet manglende oppmøte og
nedstengningen.
Dagens saker dreide seg i sin helhet om valg. Rekkefølgen på de ulike valgene gikk derfor litt om
hverandre nærmest som en egen organisme.
Sak 1. Valg av leder:
De tre representantene ble seg imellom enige om å velge det yngste medlem. Det unike var at alle
tre stilte seg til disposisjon, og da det som egentlig ble en liten kabal som følge av at
eksternrepresentasjonen hadde aldersgrense på 16 år, ente prosessen opp med enighet om
løsningen.
Så herved ble Markus Kjønsberg valgt til ny leder i Folldal kommunes første ungdomsråd.
Sak 2. Valg av Nestleder:
Marte Frankmo Tveråen ble valgt til nestleder.
Sak 3. Valg av representant til det regionale ungdomsråd:
Vemund Brendryen ble herved valgt som representant i det regionale ungdomsråd på Tynset.
Sak 4. Valg av representant til Ungdommens Fylkesting:
Sunniva Husom ble herved valgt som representant i Ungdommens Fylkesting på Hamar.
Sak 5. Møteplan:
Undertegnede får i samråd med leder og eventuelt nestleder, mandat til å sette en møteplan.
Sak 6. Saker til neste møte:
Følgende forslag ble fremmet og vil bli implementert i neste sakliste.
- Valg av studieretninger.
- Trafikkplan Innlandet med tanke på sykkel og gangsti mellom Krokhaug og sentrum.
- Ungdom og trafikk.
- Fysiske meldinger fra Ungdomsrådet i skiltform, «litt humoristisk». Forslag:
(TIL LAGS ÅT ALLE KAN INGEN GJERA )

Tusen takk for et hyggelig oppmøte og gratulerer med valget. Varavalget ble hengende litt i løse lufta,
og med så få representanter foreslår undertegnede, at det må dekkes opp av eksisterende repr. når
det trengs.
Med hilsen

Jens Jørgen Jensen
Kulturkonsulent
Service og Kultur

