Referat for Ungdomsringens kongres 2017
Pkt. 1 Formalia
1.1 Valg af dirigent
Per Nielsen og Flemming Torp er valgt som dirigenter for kongressen.
1.2. Kongressens gyldighed
Dirigenterne konstaterede at kongressen var lovligt indvarslet.
1.3. Godkendelse af forretningsorden:
Kongressen godkendte forretningsordenen
1.4. Valg af stemmeudvalg
Christian Degn (Region Nordjylland), Allan Bjørnskov (Region Midtjylland), Nazim Gürkan (Region
Syddanmark), Brian Pedersen (Region Sjælland) og Per Dahlstrøm (Region Hovedstaden) blev valgt som
stemmeudvalg.
Pkt. 2 Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
Kommentarer til beretningen er protokolleret, hvis dette eksplicit er ønsket:
Dennis Valdemar(Region Hovedstaden):
Det interne arbejde i forhold til 16 års valgret og ungeindflydelsen i Ungdomsringen skal der arbejdes med i den
næste kongresperiode.
Formandens beretning er enstemmigt godkendt.
Pkt. 3 Fremlæggelse og godkendelse af ungerådsformandens beretning
Ungerådsformandens beretning blev enstemmigt godkendt.
Pkt. 4 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2016
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Pkt. 5 Ungdomsringens politikker
Forslag fra Region Hovedstaden blev enstemmigt vedtaget.
Pkt. 6 Diskussion af og afstemning om indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændring fra Landsrådet blev enstemmigt vedtaget
Forslag til udtalelse fra Ungerådet:
1.
2.
3.

Ændringsforslag fra Region Midtjylland: Ændringsforslag af overskriften: ”Ungdomsringens kongres” i
stedet for Ungdomsringens ungeårsmøde.
Ændringsforslag fra Region Hovedstaden: ”Drop besparelserne på” ændres til: ”Investér i børn og unges
fritidsliv”
Ændringsforslag fra Region Midtjylland: ”bl.a. udsatte” i linje 9-10 slettes.

Samtlige ændringsforslag er vedtaget
Den samlede udtalelse blev vedtaget

Pkt. 7 Godkendelse af budgetudkast for 2018
Budgetforslaget blev vedtaget.
Pkt. 8 Valg af
a) Formand
Simon Kollerup blev genvalgt som formand.
b) Næstformand
Henrik Hall Krog er blevet valgt som næstformand
c) Valg af ungerådsformand
Magnus Andersen kandiderer til ungerådsformand
Simbad xxx kandiderer til ungerådsformand
Magnus Andersen blev valgt.
d) Revisorer
Revisorerne er ikke på valg da de er valgt for to år.
e) Revisorsuppleant
Revisorerne er ikke på valg da de er valgt for to år.
Pkt. 9 Eventuelt

