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INDRE FOSEN UNGDOMSRÅD 
 

MØTEREFERAT  
 

 

 

Sted: Rissa rådhus, møterom «Blåheia» 

Dato: Dag 16.11.2016 

Tid: KL. 09:00 - 15:00 

Merknad: Send vara hvis forhindret oppmøte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sendt til: 

Aksel Bakken, (akselb@hotmail.no) 

Ane Bakken (aneb@hotmail.no) 

Anniken Fjeldsæter (annikenfjeldseter@outlook.com) 

Elena Boglis (x) 

Elinor Myran (elinormy@live.no) 

Elise Lerstadgrind (el.lerstadgrind.02@gmail.com) 

Hanne Bugten Aune (hannebaune@hotmail.com) 

Jarle Christian Lagaard Dahlberg (jclagaard@gmail.com) 

Maria Emilie Kaaseth (maria.kasseth@elev.no) 

Marina Linea Forfang (forfang@live.no) 

Martin Flatvoll (x) 

Miriam Damhaug Hoel (miriamdh2@gmail.com) 

Renate Eriksen (renateriksen@gmail.com) 

Rugile Rulyte (x) 

Sigve Bach Moholt (sigvebach@gmail.com) 

Sindre Myhre Ugedal (si-ug@hotmail.com) 

Solveig Rennan (solveig.rennan@hotmail.com)  

Thea Hagen (thea.halsli.hagen@live.no) 

 

Kopi sendt til: 

Anne Hovstein Furunes (annefu@rissaskole.no) 

Arild Ofstad (arild.ofstad@stfk.no) 

Daniel Fenstad (danielfens@hotmail.com) 

Finn Yngvar Benestad (finn.yngvar.benestad@rissa.kommune.no) 

Gunn Johansen (Gunn.Johansen@rissa.kommune.no) 

Ina Marie Kvithyll (inamariek@hotmail.com) 

Kine Larsen Kimo (kine.larsen.kimo@rissa.kommune.no) 

Kjersti Lerstad (kjersti.lerstad@leksvik.kommune.no) 

Liv Darell (dar_liv@hotmail.com) 

Magnus Galguften (magnus.galguften@rissa.kommune.no) 

Marit Jansen (marit.jansen@rissa.kommune.no) 

Narve Jostein Langmo (narve.jostein.langmo@rissa.kommune.no) 

Ola Andreas Stavne (ola.andreas.stavne@rissa.kommune.no) 

Ove Vollan (ove.vollan@rissa.kommune.no) 

Rune Sandø (rune.sando@leksvik.kommune.no 

Sigrun Overland (sigrun.overland@fosna-folket.no) 

Sissel Blix Aaknes (sissel.blix.aaknes@leksvik.kommune.no) 

Stefan Hansen (stefan.hansen@rissa.kommune.no) 

Tor Langsæter (tor.langsaether@rissa.kommune.no) 

Vigdis Bolås (vigdis.bolaas@rissa.kommune.no) 

Åshild Elvebakken (ashild.elvebakken@stfk.no) 

OBS: Manglende kontaktinformasjon eller feil? Send rettelse og/eller supplering til hannabaune@hotmail.com 

 

Tilstede på møte: 
Aksel Bakken, (akselb@hotmail.no) 

Ane Bakken (aneb@hotmail.no) 

Anniken Fjeldsæter (annikenfjeldseter@outlook.com) 

Elena Boglis (x) 

Elinor Myran (elinormy@live.no) 

Elise Lerstadgrind (el.lerstadgrind.02@gmail.com) 

Hanne Bugten Aune (hannebaune@hotmail.com) 

Jarle Christian Lagaard Dahlberg (jclagaard@gmail.com) 

Maria Emilie Kaaseth (maria.kasseth@elev.no) 

Marina Linea Forfang (forfang@live.no) 

Martin Flatvoll (x) 

Miriam Damhaug Hoel (miriamdh2@gmail.com) 

Renate Eriksen (renateriksen@gmail.com) 

Rugile Rulyte (x) 

Sigve Bach Moholt (sigvebach@gmail.com) 

Sindre Myhre Ugedal (si-ug@hotmail.com) 

Solveig Rennan (solveig.rennan@hotmail.com)  

Thea Hagen (thea.halsli.hagen@live.no) 

Nora Balstad (vara for Thea Hagen) (x) 
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SAKSLISTE 

 
SAK NR. 1 

Godkjenning av referat, innkalling og saksliste 

 

- Godkjent innkalling og saksliste. Mangler referat fra forrige fellesmøte. 

 

SAK NR. 2 

Ice breakers 

 

- Gjennnomførte «Pandoras eske» og «Pang med navn». 

 

SAK NR. 3 

Struktur for Indre Fosen Ungdomsråd 

 

- Ønske om å involvere seg i hverandres kulturarengementer for å fremstå som ett felles 

råd. Leksvik videregående skal feire sitt 40 årsjubileum den 1. desember hvor det kom 

som forslag om at Indre Fosen Ungdomsråd skal være tilstede – fin arena for å 

promotere. 

 

Styret for Indre Fosen Ungdomsråd ble konstituert hvor alt ble enstemmig vedtatt: 

- Leder: Aksel Bakken 

- Nestleder: Ellinor Myran 

- Sekretær: Sovleig Rennan  

- PR-ansvarlig: Ane Bakken og Maria Kasseth 

- Styremedlemmer: Sigve Bach Moholt og Marina Forfang 

 

Hva motiverer rådet til å sitte med verv? Følgende ble nevnt: 

- Det er lærerikt. 

- Morsomt å være aktiv og engasjere seg for å påvirke hva som skjer i kommunen. 

- En mulighet til å kunne på virke. 

- Får innblikk og informasjon om aktuelle saker i kommunen.  

- Spennende å få være med å utvikle prosesser. 

- Følelsen av å bli hørt. 

- Fremme saker som ungdommen er opptatt av - spesielt idrett og kultur ble nevnt. 

 

SAK NR. 4 

Gjennomgang av elevrådene 

 

 

Åsly skole:  

- Har jobbet med International dag og OD-dag. 

- Er nå ferdig med en prøveperiode med mobilfriskole. Elevrådet er mot mobilfriskole 

og har satt opp motargumenter som skal opp til ledelsen. 



- Utlånsbank med blant annet brettspill og kortstokker som elevene kan benytte seg av i 

friminuttene. 

- Elevrådet mener at det er alt for kaldt på skolen, noe som er tatt med videre til 

ledelsen. 

- De ønsker vanndispensere i kantineområdet - noe de jobber for. 

 

Stadsbygd skole: 

- Har jobbet med OD-dag. 

- De har nettopp fått tilsendt et mobilhotell som de skal bruke i en prøveperiode frem til 

jul.  

 

Mælan skole:  

- Har gjort følgende innkjøp: 

o Nye speil til toalettene. 

o Veggklokker i fellesrom. 

o «Vennearmbånd» som de har delt ut på Olweus-kaféen. 

- Det er vedtatt at det skal bygges ny skole i Sørfjorden. Her har elevårdet fått ytret sin 

mening og ønsker delaktighet i tiden fremover. 

- Fritidshuset i Sørfjorden skal rives, noe elevrådet jobber for å unngå. 

 

Rissa videregående:  

- Har jobbet med OD og International dag. 

- De planlegger nå skoleball og påskefrokost som skal være to fellesarrangementer for 

hele skolen. 

- De har fått gjennomslag på å få grøt på skolen i hele desember. 

  

Vanvikan skole:  

- Har diskutert mobilfri skole, noe som elevrådet er i mot.  

- Skolegensere. 

 

Testmann minne:  

- Har tatt opp saken med mobilfri skole hvor de nå har en prøveperiode. Elevrådet er i 

mot mobilfri skole. 

- De ønsker å få tilbake skolefrukt - drøftet mulighetene om en skolefruktautomat. 

- Elevrådet har også kommet med forslag om å skaffe videokamera utenfor skolens 

uteområdet etter en uheldig situasjon tidligere i år. Saken er nå tatt videre. 

 

Leksvik videregående: 

- Har jobbet med International dag - noe de synes var en bra dag, men det var for lite 

engasjement blant lærerne. De har også jobbet med OD-dag – utfordringer med dato 

mtp. utplassering i yrkesfagklassene. Dårlig deltagelse på grunn av dette da 

opprinnelige dato ble holdt.  

 

SAK NR. 5 

Besøk: Kine Larsen Kimo (kultursjef ) kl. 10:00 – 10:45 

 



- Kine informerer om sin jobb som kultursjef. Hun forteller om kulturtilbudene som 

finnes i både Rissa- og Leksvik kommune. Her snakker hun blant annet om bibliotek-

tilbudene i kommunen, UKM, kulturskolene og deres sammenslåing. 

 

- Kine kommer med oppfordring om at vi må være engasjerte og stille krav til 

politikerne. Hun ønsker at vi skal starte med ekstern kulturbygging for å bli en bedre 

spleiset kommune. Hun ønsker at vi skal komme opp med et nytt konsept for tidligere 

«Jordnær lykke» som fantes i Rissa kommune. Dette for å kunne få et større innblikk i 

hva som skjer i kommunen. 

 

SAK NR. 6 

Mat  kl. 11.30 – 12:30 

 

- Felles lunsj på Rissa rådhus. 

 

SAK NR. 7 

Presentasjon for kulturutvalget kl. 12:45 

 

- Alle medlemmene presenterte seg ved navn, skole og ansvar i Indre Fosen Ungdomsråd. 

Kort dialog med representantene i Kulturutvalget og presentasjon av deres medlemmer. 

 

SAK NR. 7 

Besøk: Ina Marie Kvithyll (leder for UFU) kl. 13.30 – 13:45 

 

- Ina orienterer om undommens fylketsutvalg og hva de jobber med. Hun fortalte blant 

annet om ungdommensfylkestting som ble holdt i oktober - hvor Ane Bakken, Sigve 

Bach Moholt og Solveig Rennan deltok. 

 

 

SAK NR. 9 

Rådssammenslåing 

 

- Planlegger en bli-kjent-dag med rådet (torsdag 8. Desember), hvor målet er å bli bedre 

kjent med hverandre og bli en mer spleiset gjeng. Ønske om å ha et juleverksted på 

skolekjøkkenet på Åsly skole hvor det kan bakes forskjellige julebakster. Solveig og 

Ane snakker med rektor på Åsly skole om tillatelse. Tidspunkt blir nærmere avklart. 

- Ønsker å holde en turné hvor rådet drar rundt på skolene i Indre Fosen kommune og 

presenterer rådet. Målet er å synes bedre – gi ungdommen bedre kjentskap til 

ungdomsrådsarbeid.  

 

SAK NR. 11 

Besøk: Vigdis Bolås (rådmann og prosjektleder for Indre fosen kommune) kl. 14.00-14:20 

 

- Vigdis forteller om hva hennes jobb som rådmann og prosjektleder innebærer. Hun 

oppfordrer at noen fra Indre Fosen Ungdomsråd skal komme å presentere seg for 

fellesnemnda i Leksvik 15. desember. Dette blir gjennomført med 2-3 representanter fra 



rådet. Her skal rådet vise frem vedtekter og fremstille målsettingen for ungdomsrådet. 

Tanker og meninger om tiden fremover skal formidles til fellesnemda. 

 

SAK NR. 10 

Eventuelt 

 

- Fellesbilde. 

- Merch (grensere eller lignende). 

- Kort debatt om videregående skole i Vanvikan. 


