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MØTEPROTOKOLL 
 

Ungdomsrådet 
 

Møtested: Fyrverkeriet ungdomshus 

Møtedato: 19.11.2019 Tid: 16:00 - 18:00 

 

Innkalte: 
Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for 

  Vetle Midteng   

  Bjørnar Morken   

  Odin Brønstad FO  

  Jørgen Strandlie FO  

  Josefine Sveen 
Lundgaard 

  

 
 

Fra adm. (evt. 
andre): 

 Møtesekretær Nina Vedal 

    

Fra/til saknr.: 21 – 22/19  

 
 
Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. 
 
 
Raufoss, 26. november 2019 
 
 
 
Underskrifter: 
 
Jørgen Strandlie   
leder  

  
Nina Vedal  
møtesekretær  
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21/19   
19/2688 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE  
 
Behandling: 
 
 
 
 
Vedtak: 
 
Protokollen fra møte 22.10.2019 godkjennes. 
 
 
 

 

22/19   
18/3514 

REFERATER OG ORIENTERINGSSAKER  
 
Behandling: 
 
Sak 40/19 
Ungdomsrådet ønsker Josefine Sveen Lundegaard velkommen inn i ungdomsrådet, 
hun presenterer seg. 
Behandling:  
Josefine går i 10 klasse på Vestre toten ungdomsskole og har drevet med drill siden 
hun var 8 år, hun trener nå egen barnegruppe innen feltet. Hun er opptatt av barn og 
unge skal ha det bra i kommunen og lokalpolitikk. Hun har fått info om 
ungdomsrådets oppgaver. 
 
Sak 41/19 
Søknad om økonomisk støtte til det årlige arrangementet førjulskveld, et multikulturelt 
arrangement som involverer flere parter i Vestre Toten Kommune. 
Behandling: 
Ungdomsrådet ønsker å bidra med 14 000,- til førjulskveld da de synes 
arrangementet når mange innbyggere i kommunen samt at det inkluderer våre nye 
landsmenn/kvinner/barn og at norsketniske får mer innsikt i andres kultur. 
 
 
Sak 42/19 
Søknad om økonomisk støtte til det årlige arrangementet på Fyrverkeriet 
Ungdomshus på Halloween kvelden den 31.10.19 
Behandling: 
Ungdomsrådet ønsker å støtte arrangementet Halloweenfeiring med 10 000,- fordi 
det er et bra arrangement som hindrer ungdommer å vandre gatelangs og som gir en 
god fellesskapsopplevelse for de som deltar. Ungdommer som ikke bruker 
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ungdomshuset til vanlig deltar også på arrangementet. God reklame for 
ungdomshuset. 
 
 
Sak 43/19 
I forbindelse med Førjulskveld arrangementet så bruker ungdomsrådet være med på 
pepperkakebaking. Hvilken kveld passer best? Forslag 2 eller 3 desember på Vestre 
Toten voksenopplæringen. Vi går igjennom ungdomsrådets roller på førjulskveld den 
5 desember. 
Behandling: 
Bjørnar ønsker 3/12, Josefine ønsker 3/12, Vetle ønsker 3/12, så da blir det flertall for 
den 3/12, oppmøte på Voksenopplæringen kl.15.30 for å lage pepperkaker og pakke 
gotteposer. 
 
Sak 44/19 
UKM arrangeres lokalt av Gjøvik, Vestre og Østre Toten kommune hvert år. Kan det 
være aktuelt for ungdomsrådet og få en rolle inn som UA-ung arrangør og få mer 
ansvar inn mot arrangementet. Dette praktiseres i noen andre kommuner som 
samarbeider om UKM. 
Behandling: 
Ungdomsrådet opplever ikke at dette er aktuelt på nåværende tidspunkt, men at det 
kan være i framtiden. De må få mer kunnskap om UKM før de påtar seg en slik rolle. 
 
 
Sak 45/19 
Innlandet fylkeskommune ønsker valg av representanter (2) fra Ungdomsrådet. Mail 
er sendt til Jørgen Strandlie i forkant. Representanten sitter for 2 år og kan ikke fylle 
19 år i 2019. Hvem ønsker å stille fra ungdomsrådet? Ungdomsrådet velger 
kandidat(er) 
Behandling: 
Jørgen Strandlie ønsker å stille som kandidat noe alle medlemmene i ungdomsrådet 
støtter.  
 
 
Sak 46/19 
Valg av ungdomsråd. Det går fram av ny kommunelov at det er kommunestyre selv 
som skal velge rådet. De som skal velges i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet 
ikke ha fylt 19 år, og valgperioden er inntil to år. Jfr kommuneloven § 5-12 med 
tilhørende forskrift. 
 
Funksjonstida for medlemmene i dagens råd er fram til nyttår. Når det gjelder antall 
medlemmer + varamedlemmer og sammensetning så er det kommunestyret som 
vedtar dette. Krav om kjønnsbalanse er gjeldende. Til orientering så legges det opp 
til at det velges 7 medlemmer i de andre rådene. 
 
Hvis mulig er det fint om medlemmer i ungdomsrådet kan velges i kommunestyrets 
møte 28. november.  
Behandling: 
Medlemmer fra ungdomsrådet som ønsker å fortsette i neste periode er: 
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Jørgen Strandlie 
Vetle Midteng 
Bjørnar Morken 
Josefine Sveen Lundgaard 
Odin Brønstad ønsker å fortsette frem til sommeren 2020 om mulig. 
Liv Røstøen 
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