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Dagsorden
Mødetype
Dato & Tid
Sted
Referent
Deltagere

Ungerådsmøde
d. 23.01.2016 kl 08:30-09:30 og d. 24.01.2016 09:00-15:00
Ålborg Musikfestival
Lotte

Line, Sofia, Nicoline, Gry, Oskar, Annika, Liv, Mille, Nana, Malik, Ieva

Afbud
Fraværende

01. Bordet rundt (Alle) 08:30-08:35
Sagsfremstilling
Hvordan går det i regionerne?

01. Hovedsynspunkt og beslutning
Alle giver en kort orientering om hvordan det går i regionerne.

02. Nyt fra Landsrådet (Ieva, Gry, Mille, Annika og Oskar) 08:35-08:45
Sagsfremstilling
- Orientering

02. Hovedsynspunkt og beslutning
Mille fortæller om hvordan det var at deltage til første Landsrådsmøde. Oskar giver et kort referat af
mødet.
03. Ungerådet 2016/2017 intern handlingsplan herunder forslag om Regionsungeråd 08:45-09-15
Sagsfremstilling
Orientering fra Oskar
Bilag 1
03. Hovedsynspunkt og beslutning
Oskar orientere om bilag 1. Det er et forsøgsprojekt for at skabe et bedre bagland og mere opbakning
fra regionerne. Der skal mere information ud i regioner om de forskellige aktiviteter. De unge vil gerne
have mere indflydelse ude i regionerne, men det er ofte at de ikke får informationer omkring
aktiviteter og om hvad Ungdomsringen er. Der mangler viden og promovering af Ungdomsringen.
Alle i Ungerådet synes at det er en god idé og at det er et realistisk mål i 2017. Der er forslag om at der
skal være færre end 10 fra hver region, at man først starter op i hovedstaden, holde ungerådsmøde en
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time efter hvert regionsmøde og prøve at trække flere unge med til møderne – så de kan få et indblik i
hvad Ungdomsringen er, bruge Facebook til at få de unges interesse for Ungdomsringen,

04. Ungerådet 2016/2017 ekstern handlingsplan, herunder logo og sociale medier 09:15-09:30
Sagsfremstilling
Orientering fra Oskar
Bilag 2
04. Hovedsynspunkt og beslutning
Oskar orientering om bilag 2. Alle er enige om at der skal bruges mere tid og penge på promovering.
Alle bliver gjort til administrator på Facebook og får adgang til koden til Instagram.
Forslag om Happenings som på Bornholm, at man som hovedregel kontakter en person som har lagt
noget ind på Facebook som kan virke stødende.

Møde d. 24.01-2016 kl 09:00-15:00
05. Opfølgning på gårsdagens punkter kl 09:00-09:30
Sagsfremstilling
-

Fælles opfølgning på gårsdagens punkter.

Bilag 1 og 2
05. Hovedsynspunkt og beslutning
Oskar orientere om bilag 1 og 2. Begge bilag vedtages af Ungerådet.

06. Besøg af næstformand Lars holme kl 09:30-10:00
Sagsfremstilling
-

Orientering

06. Hovedsynspunkt og beslutning
Lars orienterer om Ungdomsringens historie, der i blandt Ungerådet. Lars Holme er vores
kontaktperson i dagligledelse.
Unge har et politiskmandat, der hvor denne sidder og det kan være i Landsrådet eller regionsrådet.
Ungerådet har ikke et eget politiskmandat men vi kan altid søge i Landsrådet (vi har 6 pladser ud af 19)
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07. Evaluering af Ungdomsringens musikfestival 10:00-10-30
Sagsfremstilling
Kort evaluering
07. Hovedsynspunkt og beslutning
Vi skal drøfte på et kommende møde om hvordan vi kan få flere besøgende.
Spændende og man fik mange gode indtryk.
Der er blev aftalt internt hvornår den enkelte skulle passe boden.
Til sidst om lørdagen, var der ikke så mange til at passe boden, det skal koordineres bedre næste år.
Placeringen ved åbenscene er super godt.
Næste år skal der være plakater med vores aktiviteter i boden.
Der skal være unge med i styregruppen.
Invitere Youtuber til festivalen som kan blogge under festivalen.
Invitere en kendt sanger til åbningen i stedet for Bertel Haarder

08. Folkemødet 2016 kl 10:30-10:45
Sagsfremstilling
-

Hvad skal vores tema være på folkemødet 2016?

08. Hovedsynspunkt og beslutning
Kører mindre på vores cykel. Vi skal mere rundt og høre oplæg/diskussioner
2017 anden profil på folkemødet med større fokus med et indblik i hvordan det er at være i en
Ungdomsklub i en stand.
Forslag til temaer kan lægges op på vores Facebook gruppe.

09. Samarbejde med DSE kl 10:45- 11:15
Sagsfremstilling
Orientering og drøftelse af, hvad samarbejdet skal indeholde.
Bilag 3
09. Hovedsynspunkt og beslutning
Oskar orienterer. Samarbejdsprojekt med DSE om ungeforskning og akademiet. Forskning jævnfør den
nye skolereform ud fra hvad de unge mener. Kompetenceudvikling, sparing, aktiviteter, undervisning.

Frokostpause 11:15-12:00, Lotte tager billeder
10. Ungerådet 2016/2017 intern handlingsplan herunder forslag om Regionsungeråd 12:00:12:30
Sagsfremstilling

[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

-

Drøftelse og vedtagelse af bilag 1

10. Hovedsynspunkt og beslutning
Forslag vedtaget

11. Ungerådet 2016/2017 ekstern handlingsplan, herunder logo og sociale medier 12:30-13:00
Sagsfremstilling
Drøftelse og vedtagelse af bilag 2
12. Hovedsynspunkt og beslutning
Logo, skal være en anden farve og evt. en sort kant om Ungerådet. Ungerådet skal stå med større skrift.

12. Ungerådets formål (Oskar) 13:00-14:30
Sagsfremstilling
Hvad skal ungerådets formål være?
Proces omkring udarbejdelse af ungerådets formål.
12. Hovedsynspunkt og beslutning
Styrket vores interne struktur.
Udvalg hvor de unge får mere ansvar (eksternt).
Markedsføring af Ungerådet.
Arbejdsgrupper fungere internt.
Formål: sikre de unges stemme – vi skal ud og snakke med de unge i forskellige klubber.
Have flere bannere til vores arrangementer.
Tage andre unge med til vores møder, så de kan få et indblik i hvad Ungerådet arbejder med.
Holde et åbent møde, hvor andre kan deltage – gerne sidst på året.
Mille kan være ansvarlig for at huske andre på at tage nye deltagere med.
I bilag 1 tilføjes at der skal holdes et årligt åbent møde.
Formandens opgave:
Skal lave opsøgende arbejde på div. Skoler og organisationer.
Kunne overskue og planlægge sin tid.
Skriver dagsorden til møderne.
Drøfter og sparer med dagligledelse og landsrådet.
Deltage til konferencer og møder.
Debatindlæg i medierne/avis (gerne med andre fra Ungerådet)
Formål:
Ungerådet er de unges talerør og derfor har
Ungerådet ansvar for at formidle deres holdninger både internt og eksternt.
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Hvor mange møder holdes der:
Normalt 5 møder
Oskar, Annika, Nana og Lotte arbejder videre med formål.
10. Eventuelt 14:30-14:40
Sagsfremstilling
10. Hovedsynspunkt og beslutning
Studietur – Landsrådet skal til Bruxelles (Mille, Nicoline, Ieva, Oskar, Annika, Gry). Ieva har ansvaret.
Oskar ligger dagsorden og bilag på Google drev i fremtiden. Links sendes ud på Facebook.
Datoer for de næste møder:
d. 19.-20. Feb. Odense fra kl. 18 og vi slutter også kl. 14. (Annika, Mille, Sofia, Nicoline kan ikke)
- Line, Liv og Lotte skal stå for maden
d. 8.-9. Apr. Kl. 18 fredag til lørdag kl. 14
- Mille, Nana, Annika og Lotte står for maden
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