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Referat:
Mødetype
Dato & Tid
Sted
Referent

Ungerådsmøde
7.-8. november 2014. Ankomst fredag kl.18- lørdag
kl.15.00
Lisbeth

Deltagere
Afbud

Ungerådet nye og gamle (2014)
Mille, Frederik, Mia, Camilla, Julie

Fraværende

01. Icebreaker/ Regionerne (Lisbeth, Alle)
Sagsfremstilling
Lisbeth laver icebreaker
Præsentation og forventningsafstemning fra det nye ungeråd
(Susan er fungerende formand indtil kongressen)
01. Hovedsynspunkt og beslutning

02. Hvad er Ungdomsringen/Ungerådet (Det gamle Ungeråd)
Sagsfremstilling
Organisationsdiagram (Susan)
Ungerådet/formand, næstformand, møder (Jacob og Oskar)
Landsrådet (Mads og Abde)
Folkemødet (Sofia og Susan)
Musikfestival (Annika og Mads A)
On Stage (KK og Tilde)
Cookiemonsteret (Martin)

02. Hovedsynspunkt og beslutning
De ”gamle” ungerådsmedlemmer fremlagde hvert punkt.

03. Ungerådssamling 28. november/ kongres 29. november
Sagsfremstilling
Alle deltager.
Tilmeldinger fra regionerne: Bornholm, Tårnby, Jammerbugt,Svendborg…
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Arbejdsfordeling: velkomst, mad, oprydning, underholdning
Hvad er Kongressen? Medlemmer fra det ”gamle ungeråd” forklarer
Præsentation af det nye ungeråd på Kongressen
Indkomne forslag til kongressen

03. Hovedsynspunkt og beslutning
 Goodiebag til gæsterne: Kondomer, vandflaske, bolcher,
program,kuglepen, flyer Musikfestival, blok, præsentation af
det nye ungeråd.
Velkomst: Ungerådet præsenterer sig selv
Fællesaktivitet: Træk en person+bang (Sofia), minefelt (KK,
Jacob), speeddating (Ieva, Oskar, Martin)
Mad: Annika,Mads (alle)
Seddel under tallerken:Susan
 Vi har en runde, hvor alle valgte medlemmer af ungerådet ytrer
sig, om de ønsker at stille op til formand, næstformand eller
landsrådsmedlemmer.Der er rigtig mange, der er interesseret i
de forskellige poster.
 Lisbeth undersøger om vi kan få et oplæg på ungekongressen.
Forespørgsel hos Digital dannelse (sociale medier), Oliver
Pantera (transkønnet), Oplæg fra Christiansborgkonferencen
2012.
 Præsentation af det nye Ungeråd på Kongressen:
Vi præsenterer UR-aktiviteter.
Lan: Mads A
Sexualisterne: Martin, Susan
Natur: Gry, Jacob
Sport/Fifa: KK
Teater: Sofia
Demokrati og ungeinvolvering: Oskar
Skateday:Mille og Ane?
Kompetence/kursus:Ieva og Frederik?
Dans:Abde, Mads O
Tovholder på opgaven: Sofia og KK

04. Vores deltagelse ved Ungdomsringens arrangementer
Sagsfremstilling
Musikfestivalen 16.-17. januar
Ungerådsmøde:6.-7. februar
Music Event 21.-22. marts (Måske bare en af dagene)
Ungerådsmøde på On Stage 10.-11. april
Folkemødet 11.-14. juni
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Antimobbekonference: Forår?
Socialt arrangement: august
Generalforsamling i regionerne: september/oktober
Ungerådsmøde med nye og gamle: november
Ungerådssamling og kongres: november
Arbejdsgrupper
Hvem deltager?
Konkurrencer og andet indhold
Nye opgaver og ansvarsområder
04. Hovedsynspunkt og beslutning
Musikfestival: Tovholdere: KK, Mads A, Sofia, Martin
Kan vi få ny placering, mindre bod.
Evt. få lov til at åbne festivalen eller præsentere hovednavnet.
Konkurrence cookiemonster præmie: Ipad
På festivalen laver vi interviews og en spørgeskemaundersøgelse om
trivsel, som skal bruges til videre arbejde med konferencen om Det
gode ungdomsliv.
Vi er ikke så mange unge i boden i år: 4 unge skal til landsrådsmøde,
2 unge optræder og har andre opgaver.
Den resterende ungerådsgruppe sover på hotel i 4 personers værelser,
da vi har en hård arbejdsopgave fredag og lørdag, og udgiften til
hotel vil være halveret i år.
Ungerådet tager det sidste tog hjem lørdag aften/nat eller sover på
en skole fra lørdag til søndag.
Konference Det gode ungdomsliv:
Humana har indtil d.15.11.14 til at byde ind med de 5000 kr. til
mødevirksomhed. Kan Humana ikke leve op til vores aftaler, tilbyder
vi Region Syddanmarks ungeråd, at gå ind i samarbejdet om
konferencen.
Vi ønsker at afholde konferencen centralt i Danmark lørdag d.24.
april kl.14-21.30.

05. Praktisk info
Sagsfremstilling
Togbilletter: Senest 5 dage før info til Lisbeth på mail. I skal have
wildcard, hvis i fyldt 16 år (UR betaler).
Tilmelding til møder og aktiviteter: 14 dage før (Lisbeth sender
doodle ud).
T-shirts, softshell: Hvilken str. bruger du?
Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)

Indstilling
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05. Hovedsynspunkt og beslutning
Tøj: Alle bruger deres tøj rigtig meget. De har fået kommentarer på
det, også i fitnesscenteret ”hvad er det der Ungerådet?”.
På det nye ungerådstøj skal der stå Ungdomsringens Ungeråd –plads til
alle.

06. PR
Sagsfremstilling
 Ungerådet skal være mere synlige på UR´s hjemmeside og på vores
aktiviteter. Efter hvert møde/aktivitet, er der en der skriver
et indlæg til mandag middag.
 Hvem vil være ansvarlig for facebook?
 Ungerådet og regionernes ansvar ift. rekruttering af deltagere
til arrangementer.
06. Hovedsynspunkt og beslutning
Ungerådet vil på forsiden af hjemmesiden.
Mandag middag: Oskar og Ieva skriver indlæg til mandag middag, når
ungerådet har været sammen.
Ungerådet eftersøger en sekretariatsmedarbejder, der ved noget om
serveren, fælles opload af billeder, som vi kan hente ned til opgaver
som facebook og mandag middag. Har vi allerede onedrive? Lisbeth
undersøger.
Facebook: Vi er alle administratorer. Vi lægger alle billeder op, når
vi er til noget Ungdomsringsrelateret. Opfordring: Brug hovedet, læg
kun noget op, som er ok.
Både de voksne og de unge i regionsbestyrelserne har ansvaret for, at
rekruttere unge til vores arrangementer.
Instagram: Vi ønsker at være på flere sociale platforme. Vi laver
derfor også en profil på Instagram der hedder #ungdomsringensungeråd.
Annika opretter den.

07. Musikfestival
Sagsfremstilling
Skal vi begynde at sætte fokus på vores konference om antimobning/det
gode ungdomsliv? Kan vi bruge de mange unge der er på festivalen til
at researche på? Hvad kan vi gøre? Skal vi invitere Humana til
Aalborg?
Konkurrencer
Overnatning?
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07. Hovedsynspunkt og beslutning
Konkurrence: Hvis man tager en Cookiemonsterselfie lægger det på
instagram og tagger ungdomsringensungeråd kan man vinde en præmie
(Ipad)
Liker man ungdomsringens facebook, kan man vinde et
oplevelsesgavekort.
I vores bod på Musikfestivalen laver vi en filmklipbox, hvor vi
inviterer unge ind og fortælle om det gode ungdomsliv. Filmklippene
vil vi bruge til reklame for vores konference og på selve
konferencen.
Lisbeth laver sedler til Navn, klub/ungdomsskole og telefonnummer i
to forskellige farver.
Lisbeth skaffer flyttekasser og gaffatape.
Lisbeth køber et nyt cookiemonster.

08. Evt.
Sagsfremstilling
08. Hovedsynspunkt og beslutning
Mads O vil anbefale det nye ungeråd at afholde et
idégenereringskursus (Gry og Mads tilbyder sig som oplægsholdere).
Susan og Sofia laver workshop på DUSKnet.
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