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25.03.2017 13.45 

 

 

 

 

 

 

 
 

INDRE FOSEN UNGDOMSRÅD 
 

MØTEINNKALLING  
 

 

 

Sted: Rissa rådhus, møterom: Blåheia 

Dato: Onsdag 22.03.2017 

Tid: KL. 16:30 – 18:30 

Merknad: Send vara hvis forhindret oppmøte 
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Sendt til: 
Aksel Bakken, (akselb@hotmail.no) 

Ane Bakken (aneb@hotmail.no) 

Anniken Fjeldsæter (annikenfjeldseter@outlook.com) 

Elena Boglis (elenaboglis99@gmail.com) 

Elinor Myran (elinormy@live.no) 

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 (martin.f.flatvoll@gmail.com) 
Miriam Damhaug Hoel (miriamdh2@gmail.com) 

Sigve Bach Moholt (sigvebach@gmail.com) 

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

Solveig Rennan (solveig.rennan@hotmail.com)  

Ola Tveiten (olatveiten@icloud.com) 

 

Kopi sendt til: 
Anne Hovstein Furunes (annefu@rissaskole.no) 

Arild Ofstad (arild.ofstad@stfk.no) 

Daniel Fenstad (danielfens@hotmail.com) 
Erlend Singstad (erlendsi@rissaskole.no) 

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) 

Marit Jansen (marit.jansen@rissa.kommune.no) 
Narve Jostein Langmo (narve.jostein.langmo@rissa.kommune.no) 

Nina Farbu (nina.farbu@vanvikanskole.no) 

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

Ove Vollan (ove.vollan@rissa.kommune.no) 
Siri Størseth (sirsto@hotmail.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) 

Åshild Elvebakken (ashild.elvebakken@stfk.no) 

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

 

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

Ane Bakken (aneb@hotmail.no) 

Anniken Fjeldsæter (annikenfjeldseter@outlook.com) 

Elena Boglis (elenaboglis99@gmail.com) 

Elinor Myran (elinormy@live.no) 

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 (martin.f.flatvoll@gmail.com) 
Miriam Damhaug Hoel (miriamdh2@gmail.com) 

Sigve Bach Moholt (sigvebach@gmail.com) 

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

Solveig Rennan (solveig.rennan@hotmail.com)  

Ola Tveiten (olatveiten@icloud.com) 

Tobias Dahle (Vara for Martin) 

Linda Lillemo (Vara for Jarle) 

 

mailto:akselb@hotmail.no
mailto:aneb@hotmail.no
mailto:annikenfjeldseter@outlook.com)
mailto:hannebaune@hotmail.com
mailto:jclagaard@gmail.com
mailto:maria.kasseth@elev.no)
mailto:forfang@live.no)
mailto:miriamdh2@gmail.com)
mailto:sigvebach@gmail.com)
mailto:si-ug@hotmail.com)
mailto:solveig.rennan@hotmail.com
mailto:arild.ofstad@stfk.no
mailto:danielfens@hotmail.com
mailto:finn.yngvar.benestad@rissa.kommune.no
mailto:Gunn.Johansen@rissa.kommune.no
mailto:inamariek@hotmail.com)
mailto:kine.larsen.kimo@rissa.kommune.no
mailto:dar_liv@hotmail.com
mailto:marit.jansen@rissa.kommune.no
mailto:narve.jostein.langmo@rissa.kommune.no
mailto:ola.andreas.stavne@rissa.kommune.no
mailto:ove.vollan@rissa.kommune.no
mailto:stefan.hansen@rissa.kommune.no
mailto:tor.langsaether@rissa.kommune.no
mailto:vigdis.bolaas@rissa.kommune.no
mailto:ashild.elvebakken@stfk.no)
mailto:akselb@hotmail.no
mailto:aneb@hotmail.no
mailto:annikenfjeldseter@outlook.com)
mailto:hannebaune@hotmail.com
mailto:jclagaard@gmail.com
mailto:maria.kasseth@elev.no)
mailto:forfang@live.no)
mailto:miriamdh2@gmail.com)
mailto:sigvebach@gmail.com)
mailto:si-ug@hotmail.com)
mailto:solveig.rennan@hotmail.com


 3 

 

 

SAKSLISTE 

 
SAK NR. 59 

Godkjenning av referat, innkalling og saksliste 

 

- Godkjent 

 

SAK NR. 60 

Gjennomgang av elevrådene 

 

- Rissa vgs:  

Har ikke hatt møte siden forrige fellesmøte i Indre Fosen ungdomsråd 

 

- Åsly skole: 

Har ikke hatt møte siden forrige fellesmøte i Indre Fosen ungdomsråd 

 

- Stadsbygd skole: 

Har diskutert dato for elevrådssamlingen  

 

- Testmann minne: 

Ingen representanter tilstede under møtet 

 

- Vanvikan skole:  

Har ikke hatt møte siden forrige fellesmøte i Indre Fosen ungdomsråd 

 

- Leksvik vgs:  

Har diskutert dato for elevrådssamlingen 

 

- Mælan skole: 

Har ikke hatt møte siden forrige fellesmøte i Indre Fosen ungdomsråd 

 

 

SAK NR. 61 

Behandling av eventuelle søknader 

 

- Enstemmig vedtatt at rødrussen ved Rissa VGS tildeles 10 000kr til å arrangere 

russerevy. Ungdomsrådet støtter lyd og lys.  

- Enstemmig vedtatt at elevrådet ved Mælan skole tildeles 3000kr til å arrangere 

påskelunsj for hele skolen.  

- 6 av 11 stemmer for at Mælan skolekorps tildeles 9000kr til å reise på korpsfestival i 

sommer.  
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SAK NR. 62  

Elevrådssamling 

 

- Etter mye frem og tilbake angående dato bestemte vi oss for å holde 

elevrådssamlingen den 30. mars. Dette viste seg helt på slutten av møte å ikke passe 

for Skogly hvor elevrådssamlingen skal holde sted. Uvisst hvilken dato 

elevrådssamlingen nå skal holde sted da det er flere faktorer det skal passe for. 

(Lokalet, eksterne foredragsholdere og selvfølgelig elevene). Styret holder internmøte 

i nærmeste fremtid for å bestemme dato samt sende ut nye invitasjoner til skolene. 

 

SAK NR. 63 

Ny ungdomskonsulent 

 

- Siri Kristine Størseth er ansatt som vår nye ungdomskonsulent.  

 

SAK NR. 64 

Diskusjon av ledervervet i rådet 

 

- Etter eget ønske fra Aksel, ble vervet som styreleder stilt disponibelt for andre i rådet. 

Sigve ble enstemmig valgt som leder i Indre Fosen ungdomsråd med umidelbar 

virkning. Aksel fortetter i rådet som ordinert styremedlem. 

-   

SAK NR. 65 

Diskusjon av prinsipper for søknader til rådet – innledning v/ kultursjef 

 

Kulturutvalget vedtok tidligere i dag i sak 6/17 en samordning av tildeling til ulike 

tilskuddsordninger. Ungdomsrådet blir fra nå av å behandle innkomne søknader fortløpende 

innsendt fra aktuelle søkere fra Leksvik kommunes kulturmidler gruppe C: Barne- og 

ungdomsarbeid. Kulturutvalget orienteres om tildeling gjennom referat. Søknader fra lag som 

tidligere har hørt inn under denne søkergruppen ledes nå til ungdomsrådets søknadsskjema. 

Denne potten er på kr. 50 000.  

 

Etter flere budsjett med for lav standard er det nå fastslått at vi skal ha en mal på hvordan føre 

inn budsjettet til eventuelle søknader. Dette gjør vi for å kunne sikre en rask behandling av 

innkomne søknader. Denne skal ligge tilgjengelig for alle på lik linje med mal for søknader. 

Siri presenterer forslag til mal til budsjett i neste møte.  

  

SAK NR. 66 

Videregående skole i Vanvik v/ Sissel Grimsrud 

 

- Sissel Grimsrud forteller om videregående skole i Vanvikan. Hun snakket om 

samfunn, næringsliv og reiselengde. Siri Vannebo snakket om tomteplassering i 

Vanvikan. Ønske fra ungdomsrådet om å delta på arbeidgrupper for planlegging av 

videregående skole i Vanvikan. Ønsket ble ikke godkjent da det anses å ha liten 

nytteverdi. Møtene slik de er nå er veldig tekniske. Sissel ser det mer hensiktsmessig å 

involvere ungdomsrådet ved jevnlige treffpunkt i rådets egne møter med fokus på 

drøfting, dialog og spørsmål knyttet til behov, forventninger, kvaliteter og plassering. 

Det ble dessverre ikke tid til i dette møte å besvare spørsmålene som Sissel ønsket å 
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stille. Vi gjør et nytt forsøk i neste møte 4. april i Vanvikan. Spørsmålsskjemaet ligger 

vedlagt referatet. Vi forbereder oss godt på disse spørsmålene til neste møte. Kan 

kanskje være lurt å ta det opp med elevrådene før møtet? 

 

SAK NR. 67 

Eventuelt  

 

-  


