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Dagsorden
Mødetype
Dato & Tid
Sted
Referent
Deltagere
Afbud

Ungerådsmøde
1.-2. november 2013. Ankomst fredag kl.19:15- lørdag
kl.15.30
Ungemiljøet, Randers (overnatning scandic hotel)
Lisbeth og Camilla

Ungerådet nye og gamle (2012-13)
Peter og Gry

Fraværende

01. Icebreaker/ Regionerne (Lisbeth, Alle)
Sagsfremstilling
Lisbeth laver icebreaker
Præsentation og forventningsafstemning fra det nye ungeråd
(Aallaa og Peter er fungerende formand og næstformand indtil
kongressen)
Nyt fra Regionerne
01. Hovedsynspunkt og beslutning
Syd: Ønsker at suppleant-suppleanter kan være med på lige fod med de
andre.
Aallaa henviser til, at der har været flere unge med i reg.
Hovedstadens bestyrelse, og de har ikke kunnet deltage i
ungerådsmøderne. Vi kan ikke være så mange, og der er ikke økonomi
til det.
Lisbeth henviser til vedtægterne.
Nord: Emma fortæller om generalforsamlingen.
Sjælland: Mads fortæller om deres misforståelser om deltagelse ved
generalforsamlingen. Heldigvis gik det hele alligevel med skriftligt
tilsagn. Mads fortæller om en ungeudveksling med Polen.
Midt: Camilla fortæller om den nye bestyrelse. Karl Kristian ønsker,
at der skal være fokus på, at de voksne i bestyrelsen, motiverer
flere unge til at være med. Det er svært at få unge med fra andre
steder end Randers.
Hovedstaden: Oskar fortæller om kampvalg til ungerådet. De unge, der
er kommet med er alle fra Tårnby. Det kunne være godt med deltagelse
fra andre kommuner.

02. Nyt fra Landsrådet (Aallaa, Peter, Abdeali, Susan)

[www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk]

Tigergården • Nørregade 77, 6. • Postboks 109 • 5100 Odense C • Tlf. 7027 0050 • Fax 7027 0054 • ungdomsringen@ungdomsringen.dk

Sagsfremstilling
Kort nyt
02. Hovedsynspunkt og beslutning
Aallaa fortæller om Ungdomsringens høringssvar ifht.
Folkeskolereformen.
Aallaa fortæller om sekretariatet, landsrådet og Ungdomsringens
opbygning.

03. Ungerådssamling 22. november/ kongres 23. november
Sagsfremstilling
Hvem deltager?
Tilmeldinger fra regionerne
Arbejdsfordeling: velkomst, mad, oprydning, underholdning
Hvad er Kongressen? Medlemmer fra det ”gamle ungeråd” forklarer
Indkomne forslag til kongressen

03. Hovedsynspunkt og beslutning
Ungerådet ønsker et STILLERUM til overnatning.
Kommer kl.15.30: Mads, Tilde, Emma, Sofia, Oskar, Alexander, Emma
Katrine, Annika.
Vi opfordrer til at de unge tager pænt tøj på. Tema: Suit
up.(Defination på suit up: Hop i noget ’fint’ tøj)
Ungerådet laver almindelig oplæg/præsentation
KK: laver Icebreakers
Abde: Ballondans
Susan: laver underholdning under middagen
Lisbeth: Bestiller mad
Foreslag til mad: Mexikansk Buffet – Kylling og Oksekød – Salat –
Kage - forskellige Chips – 2 til hver (halve liter) Sodavand og 1
til hver Vand– Slik – Frugt – Tee og Kaffe
”Gave” til band: Det sørger Mads for.
Huskeliste: Balloner, kuglepenne, kondomer, bolcher, keyhanger,
programmer, hvide ungdomsrings mapper, vand
Under velkomsten:Goodiebags med følgende:
Program, bolcher, keyhanger og kugle penne, Vand
En hopper i maskotten, til Ungerådssamlingen og Kongressen.

04. Vores deltagelse ved Ungdomsringens arrangementer
Sagsfremstilling
Musikfestivalen 17.-19. januar (Alle kan indtil videre)
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On Stage 5.-6. april (Tilde, Sofia, Emma Katrine, Oskar, Annika,
Alex, Abde, Mads, muligvis Susan og Julie)
Music Event Hillerød
Folkemødet
International Camp
Musikstarter
Arbejdsgrupper
Hvem deltager?
Konkurrencer og andet indhold
Nye opgaver og ansvarsområder
04. Hovedsynspunkt og beslutning
Dette punkt skal på næste dagsorden igen, som et opsamlings punkt.
Arbejdsgruppe til Musikfestival: Emma Katrine, Julie, Oskar, Alex,
Susan
Et enstemmigt ungeråd har besluttet,at suppleant-suppleanterne skal
have mulighed for at deltage i aktiviteter på lige fod med medlemmer
og suppleanter, hvis deres region vil/kan finansiere de ekstra
omkostninger.
Det er vigtigt, at det bliver sat på dagsordenen til de næste
bestyrelsesmøder, så regionerne kan tage stilling til om de vil/kan
finansiere de ekstra omkostninger.
05. Ungeinvolvering, hvad betyder det for mig?
Sagsfremstilling
Lørdag kl. 14-15 skal vi deltage i en cafémodel, hvor I skal
fortælle, hvad det betyder for jer at være med i et ungeråd, og
hvordan unge kan have indflydelse.
Deltagerne er medarbejdere og ledere fra klubber og ungdomsskoler i
hele landet.
Vi laver en brainstorm og I forbereder jer på, hvad I vil fortælle.
Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)

Indstilling

05. Hovedsynspunkt og beslutning
Vi lavede brainstorm og uddelegerede emner/fortællinger, som vi
brugte til speed-dating med kursisterne.

06. Ungerådsmøder/ året der gik/ datoer for nye møder
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Sagsfremstilling
Gamle medlemmer af ungerådet fortæller om vores møder, transport,
økonomi, overnatning og deltagelse i Ungdomsringens arrangementer.
06. Hovedsynspunkt og beslutning

09. PR
Sagsfremstilling
Hvem er ansvarlig for facebook?
Regionernes ansvar ift. Rekruttering af deltagere til arrangementer.
09. Hovedsynspunkt og beslutning
Alle skal være adminstratore på siden. Derfor er alle ansvarlige.
For at må poste på den offessielle, skal det postes på den private og
likes af minimum 6.

09. Musikstarter
Sagsfremstilling
Evaluering af Arenatour og M+ camps
09. Hovedsynspunkt og beslutning
Det gik rigtig godt
Fint!

10. Evt.
Sagsfremstilling
Suppleant suppleanter
Hvordan er året gået?
10. Hovedsynspunkt og beslutning
Året:
Sammarbejdet og kontakten har været lidt hektisk - Det gør vi bedre
i det nye år, med det nye Ungeråd.
Vi husker ikke at hænge folk ud på facebook siden, fortæl det til
personen i stedet for, der skal ikke inddrages unødvendige personer.
Ellers har året været fedt!
Allah føler hun har udviklet sig ved at være i Ungerådet.

[www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk]

