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29.09.2017 09.29 

 

 

 

 

 

 

 
 

INDRE FOSEN UNGDOMSRÅD 
 

MØTEREFERAT  
 

 

 

Sted: Vanvikan skole 

Dato: Tirsdag 26.09.2017 

Tid: KL. 17.00 – 19.00 

Merknad: Send vara hvis forhindret oppmøte 
 

 

Sendt til: 
Hanne Aune (hannebaune@hotmail.com)  

Jarle Christian Lagaard Dahlberg (jclagaard@gmail.com) 

Linda Lillemo (linda.lillemo0@gmail.com)  

Maiken Sunde (maike.sunde@gmail.com)  

Ane Bakken (ane.b@hotmail.com)  

Jenny Konstanse Schei (jennykonstanse@hotmail.com) 

 Daniel Raudberget (daniel_raudberget@hotmail.com)  

Emil Engelsås Rønning (emilengron@gmail.com)  

Helmer Ertsås (helmer2311@gmail.com)  

Nikolai Killingberg (killingbergnikolai@gamil.com)  

Andreas Hollås Asphaug (andreas.asphaug@gmail.com)  

Magnus Ramdal (mramdal02@gmail.com)  

Julie Rian (juliehrian@gmail.com) 

Gustav Brovold (gustavbrovold@gmail.com)  
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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) 
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) 
Marit Jansen (marit.jansen@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) 
Stefan Hansen (stefan.hansen@rissa.kommune.no) 

Tor Langsæter (tor.langsaether@rissa.kommune.no) 
Vigdis Bolås (vigdis.bolaas@rissa.kommune.no) 
Rune (runetv@hotmail.com) 
Greta Dyrendalsli (greta.dyrendalsli@stfk.no) 
Rine Sorlie (rine-sorlie.wagan@ntfk.no) 
Randi Dahl (randi.dahl@fosenskole.no) 
Baard Skaarstad (baard.skraastad@fosenskole.no) 
Sigve Bach Moholt (sigvebach@gmail.com) 

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

 

Tilstede: 
Hanne Aune 

Linda Lillemo 

Jarle Christian Laagard 

Miriam Hoel 

Amalie Rørstad 

Andreas Hollås 

Ragnar Sæther: vara for Julie Rian 

Nikolai Killingberg 

 

SAKSLISTE 

 
SAK NR. 01 

Godkjenning av referat, innkalling og saksliste 

 

- Vedtak: Gjodkjent 

 

SAK NR. 02 

Gjennomgang av elevrådene 

 

- Er det ellers andre aktuelle aktiviteter i Rissa og Leksvik? 

 

Rissa VGS: 

- Har bl.a. lagt en møteplan over hva vi vil jobbe med i år 

- Vi deltok på elevrådsskolering på Fosen VGS med elevombudet 

- Vi har planlagt å søke om midler til EU-fondet til bl.a. OD-dag, og diverse vi ønsker å 

jobbe med i år 

- Har også vært på en presentasjonsrunde for å synligjøre rådet.  

Leksvik VGS: 
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- Jobber med sitteplasser i bilioteket 

- Skal også søke om midler til EU-fondet.  

Testmann: 

- Rådet et satt, møte førstkommende torsdag. 

Mælan: 

- Sett på tegning over nytt skolebygg og sikkerhetssperringer. 

- Instagramkonkurranse- reflektere vennskap. Vinneren kåres på den årlige Olweus-

cafeen. 

- Salg av gamle gjenstander på skolen. Elevrådet hadde kakesalg og midlene som ble 

samlet inn gikk til rådet. 

- Elevundersøkelse- hva er et godt klasse- og skolemiljø. 

Åsly: 

- Ingen representanter tilstede  

Stadsbygd: 

- Ingen representanter tilsede 

Vanvik: 

- Delte ut epler på epledagen, 26.09 

 

SAK NR. 03 

Kulturutvalget 

 

Hanne og Siri var på møte med kulturutvalget i dag, 26.09.17. De informerte om dette. 

- Viste frem den nye lederen av ungdomsrådet, Hanne Bugten Aune. 

- Det ble bl.a. tatt opp at vi øsnker å bli inkludert i ulike saker som anngår oss ungdom! 

Vi ønsker også samarbeid med ulike politikere. Politikerene ønsker også initiativ fra 

rådet. Siri bidrar til å holde rådet oppdatert på hva som skjer.  

- Tilstandsrapport- Hva skjer i kultursektoren.  

 

SAK NR. 04 

Swingkurs 

 

Dette er en sak som vi snakket mye om i fjor. Ønsker vi å ta den med videre? 

- Stort flertall er positive til dette. Vi mener det er viktig å samle ungdommen i den nye 

kommunen! Dette er et fint tiltak for å bli kjent på tvers i kommunen. 

- Leksvik og Vanvikan har swingkurs på skolen. Vi snakket om at dette kanskje vil ha 

noen påvirkning på kurset vi vil holde.  

- Siri kommer med forslag angående samarbeid med ungdomscafeen, som nettopp er 

oppstartet i Rissa.  

- Vi tenker det kanskje har vært greit at det kurset blir holdt ett eget kurs for 

ungdomsskoleelever, og ett eget kurs for videregående.  

 

Vedtak:  Vi tar med dette videre til elevrådene. Er det interesse blant ungdommen? 

 

SAK NR. 05 

Bli-kjent tur 
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Vi er i år et stort råd med mange undommer. Bør vi få til en bli-kjent tur? 

Eventuelt hvor? Når? og planlegging av turen. 

- Et stort flertall er positive  

- Ønsker å leie speiderhytta- slik som foregående år. Det er muligheter for å leie kano 

og hytta gratis. 

 

Vedtak:  Styret diskuterer dette på et internt møte! 

 

SAK NR. 06 

Kollektivtransport i den nye kommunen  

 

Kollektivtransport i den nye kommunen. Vi må samle ungdommene! 

Eventuelt buss til- og fra undomskafé. 

- For å få et bedre sammhold i den nye kommunen er vi enige om at  kollektivtransport-

tilbudet bør bli bedre i den nye kommunen. Ungdom bør ha et godt busstilbud. 

-  Dette er noe vi kan ta opp og eventuelt komme med en uttalelse om.  

- Vi kan også lage et leserinnleg til avisa for å synliggjøre rådet, i tillegg til å snakke 

om synspunktene våre angående denne saken.  

 

Vedtak: Styret snakker nermere om dette. Evt utforme en uttalelse. 

 

SAK NR. 07 

Ungdomskafé 

 

Nylig oppstart av ungdomskafé. Hva synes vi om dette? 

Eventuelt er det noe vi kan bidra med? 

- Vi i rådet synes dette er et fint tiltak med muligheter for å samle ungdommer som ikke 

deltar på sport og andre aktiviteter.  

- Aldersforskjell- Vi synes det er store aldersforskjeller. Har kanskje vært mer attraktivt 

for ungdom dersom det har foregått i puljer. Siri informerer om vakthold. 

- Vi synes det er viktig at en voksen har hovedansvar for ungdomskafeen, som er til 

stede hele tiden. Dette bidrar til at det skaper trygghet blant ungdom og foreldre. Både 

på Mælan, Leksvik og i Vanvikan har de faste voksenpersoner tilstede. Dette bør være 

et likt tilbud for ungdommen i Rissa. 

- Vi mener også at det bør bli et styre som har ansvar for ungdomskafeen.Viktig at 

ungdom engasjerer seg om ting som angår dem.  

- Variert program og aktiviteter som passer til alle sammen. Forslag om foredrag. 

- Finne inspirasjon fra andre fritidsklubber rundt om i kommunen- «Kåken og bomba» 

og stjørna fritidsklubb.  

 

Vedtak:  Hanne, Linda, Jarle Christian og Siri drar på inspirasjonsrunde på «kåken og 

bomba» og Stjørna fritidsklubb, for å ta med gode forslag tilbake til ungdsomskafeen.  

 

SAK NR. 08 

Eventuelt  

 

- Elevrådssamling: rådet et positive til dette, tar med denne saken videre til neste møte. 
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- Skoleturné- Viktig å vise oss fram. Tar med oss denne saken til et senere møte. 

- Hettegensere med trykk. Det kommer ønske om å synliggjøre rådet med genser/t-

skjorte med vår logo på. - Tar med saken videre til neste møte 

- Viktig at ungdomsrådet er synlig på den nye nettsida til Indre Fosen Ungdomsråd. 

Vanskelig å finne fram på nettsida slik som den er nå.  

- Fritt skolevalg- Egen sak på neste møte.  

- Besøk av forskjellige utvalg: vi ønsker for eksempel besøk av leder i kulturutvalget og 

oppvekstutvalget. 

- Vi foreslår at alle må ha en vara hver. Det er viktig at alle skolene blir representert på 

møtene. Dette står også i vedtektene til Indre Fosen Ungdomsråd. Her må 

elevrådskontaktene på skolene være mer oppmerksom. 

 

 


