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Referat:
Mødetype
Dato & Tid
Sted
Referent
Deltagere

Ungerådssamling
10.-11. januar 2014. Ankomst fredag kl.18- lørdag kl.14
Tigergården, Odense
Lisbeth

Gry, Emma, Martin, Susan, Alexander, Oskar, Sofia, Camilla, EK, Annika,
Julie, Abdeali,
Tilde, Mads, Karl Kristian

Afbud
Fraværende

01. Icebreaker/ forventningsafstemnng/ Regionerne (Lisbeth, Alle)
Sagsfremstilling
Lisbeth laver icebreaker: Bang og gule sedler
Bordet rundt, hvad forventer jeg af min deltagelse i Ungerådets arbejde?
Region Syd:
Gry, vil gerne skrue ned for blusset i år. Martin, glæder sig til at komme ud og snakke med unge. Han
vil også gerne hjælpe til med det prktiske. Emma vil gerne bidrage til noget kreativt i Ungerådet, idéer,
glæder sig til indflydelse.
Region Hovedstaden:
Oskar, elsker politik og at debattere, han vil gerne kaste energi i Ungerådets arbejde. Han er begejstret
for, at Ungdomsringen er en ikke partipolitisk forening. Han vil også gerne hjælpe til med det praktiske.
Alexander, vil gerne være med til at skabe forandringer for unge, vil gerne bruge sin kreativivtet på
vores aktivitet. Susan, ønsker at være med til at skabe et nyt Ungeråd. Jeg vil gerne give min viden om
Ungerådet videre til jer/ sammen med jer. Jeg er snakkende og kreativ og er interesseret i det politiske
og aktiviteterne. Sofia, glæder sig til at få nogle personlige oplevelser. Stifte nye venskaber. Glæder sig
til at snakke med andre unge og vil gerne bruge tid ”på gulvet”.
Region Nord:
EK, er god til at komme med nye idéer og vil gerne ud og snakke med folk. Annika, vil gerne det hele.
Glæder sig til at få mere indflydelse. Julie, glæder sig til cookiemonsterkostumet, hun er med på det
hele.
Region Midt:
Camilla, glæder sig til nye oplevelser, vil både det politiske og aktiviteter. Elsker icebreakers.
Nyt fra Regionerne:
Midt: Region Midtjyllands formand er gået af, vi afventer ny.
Syd: Der er nyt tiltag til møderne for at involvere os unge mere. Fedt.
Nord: Strandgården er til salg.
Hovedstaden: Vi har møde i næste uge. Vi har fået godkendt, at ungerådssuppleant - suppleanter, kan
deltage i ungerådets arrangementer, hvis deres region betaler udgifterne.
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01. Hovedsynspunkt og beslutning

02. Nyt fra Landsrådet (Abdeali, Susan, Alexander)
Hvor meget indflydelse vil I have i Landsrådet?
Vil kommentere mere på dagsordenpunkter, vil I have den tilsendt?
Sagsfremstilling
02. Hovedsynspunkt og beslutning
Gry ønsker ikke dagsordenen tilsendt
Oskar gør opmærksom på, at vi har valgt jer til Landsrådet, og I har vores opbakning til beslutninger.
Annika og Emma vil gerne informeres om punkter, der vedrører ungerådet.
Susan, Abde, Mads og Alexander lægger LR dagsordenen på vores privatefacebook. I er velkommne til
at ringe til dem med spørgsmål.

03. Ungdomsringens Musikfestival 17.-19. januar (alle)
Sagsfremstilling
Alle deltager, cool
Susan, Abde, Alexander og Mads er til landsrådsmøde indtil lørdag kl.16.
Opgaver: Vagtplan, konkurrence, præmier, noget nyt?
03. Hovedsynspunkt og beslutning
Ankomst Kl.16.00: Gry, Julie, EK, Annika
Ankomst Kl.19.00: Emma, Sofia, Oskar, Martin, Tilde, KK
Lisbeth husk keyhanger med tlf. nr. og klisternemærker, vognmønter, badehætte til indeni
cookiemonster, beachflag.
Konkurrence: Cookiemonsterselfie med reklameflag, t-shirts eller andet fra Ungdomsringen.
Vi skal rundt på scenerne og gøre reklame. Få et band til at gøre reklame for vores konkurrence. De må
låne en t-shirt
Pikachuselfie med flag, t-shirts eller andet fra Ungdomsringen. Oppustelige madrasser, stole og
baderinge til standen. Tæpper. Husk elektrisk pumpe. 5 spørgsmål om ungerådet.
Cookiemonster Præmie: Ipad mini, biobilletter, biobilletter
5 spørgsmål Præmie: sølvbox, sølvbox
Præmieoverrækkelser lørdag aften: Camilla, Martin og Julie (aftale med scenefolk på scene 2)

04. On Stage d. 5.-6. april i Helsinge
Sagsfremstilling
Hvem deltager?
Vi har fået 10.000 kr af On Stage arbejdsgruppen til at lave en aktivitet. Idéer?
Konkurrencer
Arbejdsgruppe
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04. Hovedsynspunkt og beslutning
Der er pt. kun en der kan deltage d.5.-6. april.
Vi ser det an en uges tid. Hvis der ikke kommer flere deltagere fra Ungerådet, må vi meddele On Stagearbejdsgruppen, at vi ikke kan komme.

05. Facebooksiden/ facebookgruppen
Sagsfremstilling
Hvornår laver vi opslag på facebooksiden?Hvem laver opslag på facebooksiden?
Hvordan kommunikerer vi på gruppens side? Hvornår flytter en diskussion over i beskeder? Vi laver
fælles retninglinjer.
Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)

Indstilling

05. Hovedsynspunkt og beslutning
Vi laver opslag, når vi er på ”job” for Ungdomsringen (aktiviteter, møder m.m.).
Der skal være accept fra dem der er på billedet( hvis det er closeup), ellers må man gerne slå op.
Der må ikke være cigaretter, alkohol og energidrikke på billedet.
Vi prøver at promovere vores facebookside på Musikfestivalen i Aalborg. Alexander står for det.
Vores private hemmelige facebookgruppe er kun for valgte ungerådsmedlemmer og Lisbeth.
Vores telefonnumre skal stå på facebookgruppen.

06. Forslag fra Kongressen
Sagsfremstilling
Flg. Blev foreslået på Ungekongressen:


Gameraktivitet:
Ungdomsringen skal sørge for at lave aktiviteter for alle typer af unge, bl.a. via
gameraktviteter. F.eks. LAN-party, spil med bevægelse, minecraft.



Kurser for unge med forskellige temaer (aktuelle emner):
Ungerådet skal være med til at lave kompetenceudvikling for unge. Denne
kompetenceudvikling skal være relevant for Ungedemokrati og Ungeinvolvering, Ung til Ung,
Retorik og Ung til ældre.
Der skal udleveres Kursusbevis evt. med point, der kan tages med videre.



Samarbejde på tværs af grænserne:
At Ungerådet prioriterer at afholde nogle af ungerådsmøderne ude i regionerne, så der er
mulighed for at mødes med lokale unge.

Hvordan sikrer vi, at det bliver gennemført?
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06. Hovedsynspunkt og beslutning
Gamer: Vi tager den med til regionsmøderne, vi har brug for opbakning fra dem.
Kurser for unge: Vi har haft repræsentanter fra Ungerådet med på et kursus for unge i Svendborg.
Samarbejde på tværs af grænserne: Vi har haft et møde i Randers.

07. Transport, godtgørelse, økonomi
Sagsfremstilling
Vi gennemgår reglerne vedr. transport og økonomi og udfylder sedlerne sammen.
07. Hovedsynspunkt og beslutning

08. Mødedatoer
Sagsfremstilling
Vi beslutter mødedatoer i 2014
Forslag:
Møde 14.-15. marts
Music Event 21.-23. Marts(på Sjælland)? Oskar, Emma, Annika, Sofia, EK, Julie
On Stage 5.-6. april (i Helsinge)?
Møde 25.-26. april (Odense)
Folkemødet 12.-15. juni (Bornholm)Julie, Annika, EK, Sofia, Susan, Alexander, Martin, Oskar,
International Camp uge 27 (sommerferien)Der er kun et par stykker fra Ungerådet der kan, vi må læne
os op af en ungdomsskole eller klub.
Hyggetur til København (august)
Musikstarter uge 42 (efterårsferien)
Møde 7.-8. november (Odense)
Ungerådssamling/Ungekongres/Kongres 21.-23. november
09. Hovedsynspunkt og beslutning

10. Evt.
Sagsfremstilling
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10. Hovedsynspunkt og beslutning
Retorikkursus (Emil)
Humana
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