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Dagsorden
Mødetype
Dato & Tid
Sted
Referent
Deltagere

Afbud
Fraværende

Ungerådssamling
11.-12. januar 2013. Ankomst fredag kl. 18 – lørdag kl.
15.
Tigergården, Odense
Lisbeth
Matias, Mads, Aallaa, Peter, Amanda, Gry, Susan, Jacob,
Camilla, Thilde,
Karl Kristian
Cathrine, Abdeali
Kasper

01. Præsentation 30 min.
Sagsfremstilling
Præsentationsrunde
Vi fortæller kort om os selv/ icebreaker (v. Lisbeth)
01. Hovedsynspunkt og beslutning
Postit-sedler med ”hvad er det bedste ved ungerådet” og ”min mission
i ungerådet”
Krammeknude/hold mig i hånden og løsne op til cirkel.
Lisbeth laver icebreaker hver gang vi mødes til Ungerådssamling.

02. Økonomi kl.19.30-20.00
Sagsfremstilling
Information om økonomi og projektskema (v. Kirsten)
Godgørelse af rejseudgifter (v. Kirsten)
02. Hovedsynspunkt og beslutning
Økonomien er todelt.
93.400 kr. til Idéer:
Der udarbejdes projektskemaer for hver aktivitet.
Der forudsiges budget for 2014 i maj 2013. Aktiviteter, materialer,
tøj m.m. beskrives for 2014. Der kan efterfølgende rykkes rundt på
midlerne, men de er rettesnor for idéerne. Der er dog et loft for
forbruget.
55.000 kr. Mødeaktiviteter:
Transport
Overnatning og forplejning
Sociale aktiviteter
En Ungerådssamling koster 6-7000 kr.
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Kirsten giver os oplysninger om forbrug efter hvert ungerådsmøde.

03. Nyt fra Regionerne 30 min.
Sagsfremstilling
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland
Hovedstaden
(v. Alle)
03. Hovedsynspunkt og beslutning
Hovedstaden: Skal planlægge og afholde backgammonturnering.
Aallaa opfordrer de andre regioner til at invitere unge fra klubberne
med til regionsmøder.
Amanda fortæller om On Stage og glæder sig til, at Ungerådet
deltager.
Midtjylland: Karl Kristian: Vi arbejder med nye projekter. Han vil
gerne fortælle mere på næste møde.
Peter: Vi arbejder på at få flere unge til at deltage aktivt til
Regionsmøderne.

04. Klimacamp CONCITO
Sagsfremstilling
Kort oplæg om mødet med CONCITO d.4. januar (v. Aallaa)
Arbejdsgruppens fremtidige aftaler/opgavefordeling/deadlines (v.
Matias?)
Fordeling af ”personlig” kontakt til klubber (Alle)
Hvem deltager i Campen?
*Se bilag fra CONCITO om forslag til aktiviteter
04. Hovedsynspunkt og beslutning
Aallaa informerer om mødet med Synnøve fra CONCITO den 4. januar.
Aallaa spørger CONCITO om billeder til materiale.
Vi sender ikke materiale om Campen i Landsudsendelsen. Vi sender info
via mail og post. Hvert Ungerådsmedlem laver opsøgende arbejde i de
lokale klubber m.h.p. at hverve deltagere.
Vi har lavet en overordnet plan i denne weekend.
Arbejdsgruppen detailplanlægger. 2 møder inden påske(datoer:
).
1 møde med CONCITOs klimaambassadører efter påske.
Arbejdsgruppen har det sidste ord.
Arbejdsgruppen: Tovholder Mathias, Amanda, Camilla, Peter og
(Phillip).
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05. Lørdag 9.30: Evaluering af Kongres, Ungekongres, Ungerådssamling

05.

Sagsfremstilling
Ros
Ris
Hovedsynspunkt og beslutning
Ungesamling fredag:
+ hygge om maden, folk morede sig, god stemning, mange idéer, god
mad, fed musik, at vi var samlet om aftenen.
- Forvirring
Fordeling af arbejdsopgaver om fredagen.
- For få deltagere.
De voksne i regionsbestyrelserne, har pligt til at hjælpe os med at
få flere unge med på ungesamlingen.Ungerådet nævner det igen i de
forskellige bestyrelser og til Landsrådsmødet.
- Badeforhold
Ungekongres:
- sted til vores bagage
- ikke gennemarbejdede forslag fra de unge, så det tog for lang tid
- Vi holdt ikke tidsplanen, frustrerende at alle ikke var med til
valg af formand og næstformand. Valget kan evt. være i starten af
kongressen. På næste kongress skal indstillingerne siges højt. De
personer der stiller op har mulighed for at ytre sig på kongressen.
Det er en styrke for ungerådet, når der er kampvalg. Vi viser, at vi
er demokratiske. Ungerådet starter på en frisk og arbejder videre med
den nye næstformand.
+ Super underhodning fra Fristedet Aalborg (rørende)

06. Aalborg Musikfestival
Sagsfremstilling
pyntning af stand
tøj
vagtplaner
konkurrencer
06. Hovedsynspunkt og beslutning
De unge der kan være der kl. 17, hjælper med at sætte standen op.
Fredag: Vores stand er åben indtil kl.24.
Landsrådsmedlemmerne er sammen med landsrådet hele fredag.
Lørdag: Vagter i standen/konkurrencer. Peter laver vagtplan kl. 21-24
fredag, kl. 11-21 lørdag.
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Konkurrencer:
Cookiemonster:
Susan sørger for Cookiemonster fra Tårnby
Mathias laver laver plakat og sender til Lisbeth.
Seddel (Klub, navn, telefonnummer)Lisbeth.
Præmie: Cookies,I-pad mini, goodiebag fra Ungdomsringen. Matias laver
præmieplakat. Lisbeth køber præmie.
Drummachine: Lisbeth kontakter Tommy Troelsen HUC og skaffer plancher
og tucher og post-its, tape og snot.
Præmie: trommestikker, goodiebag, biografbilletter og popcorn til to.
Lisbeth køber.
Susan skal bruge kameraet efter landsrådsmødet.
Vi deler tatoos ud fra kriminalpræventivt råd. Kampagne mod kniv i
nattelivet.
Lisbeth sørger for en computer.

07. Evt.
Sagsfremstilling
Hvem deltager:
Nyt Ungerådsmøde (dato)
DUSKnet 1. - 3. februar Lolland Ungdomsskole (Lisbeth kan ikke
deltage)
5. - 7. april Mariagerfjord og Rebild Ungdomsskoler i forening.
Afholdes i Skørping.
Musik Event 9. marts
On Stage 13.-14. April
Camp 31. maj-2. Juni
Folkemøde Bornholm 14.-16. juni
07. Hovedsynspunkt og beslutning
Ungerådsmødedatoer: 21.-22- marts, 21.-22. juni, 7.-8. september, 1.2. november.
Musik Event 9. Marts: Aallaa, Susan og Jacob
On Stage 13.-14. April: Gry, Tilde, Camilla, (Aallaa, Peter, Karl
Kristian)Lisbeth
Camp 31. maj-2. Juni: ALLE og Lisbeth
Folkemøde Bornholm 14.-16. juni: Jacob, Mads, Camilla, Aallaa,
Abdeali, Peter, Susan.
Dusknet: Vi deltager ikke mere i DUSKnet- Lisbeth annullerer booking
til næste møde hos Elsebeth
Tøj: Hver person har 400-500 kr. til nyt tøj med logo. Et stykke tøj+
valgfri.
Lisbeth sætter link på facebook og mailer. Ungerådet melder tilbage
med bestilling inden 15. februar 2013 til lit@ungdomsringen.dk.
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Punkter til fremtideige dagsordener: Projektskema, Info fra Region Midtjylland, mere agressiv PR for Ungesamling november
2014
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