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Referat fra møte i Trysil ungdomsråd 19.01.2021
Møtet foregikk digitalt på Whereby
Til stede: Olea Hildrum, Signe Storsnes, Einar B. Stengrundet, Ida Skoglund, Simen
Lindstad, Kristian Stengrundet, Nelly Åkesson, Erik Fjelltveit Nyhuus, Sanna Berg, Ona
Buflod Bovollen, Malene Xie, Stine Akre og Beathe Sande
Madeleine Lyseggen Aas deltok fra litt ut i møtet.
Forfall: Frida Nordnes Bækken
Dagsorden og saksliste
Åpning
Signe åpnet møtet og ønsket velkommen
Godkjenning av referat fra møte 07.12.2020
Referat fra møte 07.12.2020 ble godkjent.
Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.
Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble gjennomgått og godkjent

Postadresse: Postboks 200, 2421 Trysil
Besøksadresse: Storvegen 5, Trysil
Telefon: 62 45 77 00

E-post: postmottak@trysil.kommune.no
Hjemmeside: www.trysil.kommune.no
Åpningstider: mandag-fredag kl. 9-15

Bankkontonr.: 6167 05 01328
Organisasjonsnr.: 864 948 502
Kommunenr.: 3421

Saksliste:
1. Dialog med helsestasjonen v/Helsesykepleier Pia Lyseggen og Anita
Sakrisson
Helsesykepleieren ønsker dialog med ungdomsrådet om hvordan de opplever
tilbudet fra helsestasjonen. Hva som er bra og hva som kan bli bedre.
Ungdommene ble utfordret på å fortelle litt om hvordan hverdagen i koronatiden er.
Følgende kom fram:
 Mange kjeder seg og føler seg ensomme
 Mindre som skjer
 Spesielt kan det være vanskelig for dem som ikke bor i sentrum, ikke like
enkelt å bare gå ut og treffe jevnaldrende ute om er bor langt borte fra andre.
 Mye kontakt med venner på sosiale medier
 Utfordrende for dem som evt ikke blir invitert i grupper som chatter og har
kontakt
 Kjedelig å ikke få møte venner
 Mye spilling som sosial omgang
 Bra at helsestasjonen er tilgjengelig på sosiale medier som ungdommene er
på
 Savner nærkontakt å kunne gi hverandre en klem
 Vanskelig men det går
 Noen har det bedre og noen har det værre
 Bra at ungdomsklubben har digitalt tilbud
 Blir bedre når man får komme litt på skolen – å se folk i virkeligheten hjelper
på
 Har blitt flinkere til å bruke sosiale medier til aktivitet – eksempel lage kahoot
og gjennomføre digitalt
 Godt å være på skolen og se hverandre fysisk
 Livet er satt litt på pause
Råd/ønsker til framover:
 Anbefaler at helsesykepleierne fortsatt skal være på Snap (fint med tips og
ønsker om en fin dag)
 Rådet er positive til at helsestasjonen skal lage profil på Instagram. Her vil
informasjon bli liggende og ikke bli borte etter 24t som på Snap
 Er vanskelig å vite når helsesykepleier er på videregående – viktig med
informasjon om dette
Ungdomsrådet fikk spørsmål om hva de tenkte om at HFU (helsestasjon for ungdom)
framover vil redusere tilbudet sitt fra mandag og onsdag til kun mandager framover.
Ungdomsrådet uttrykte at det ville være bedre med mer ressurser på skolen hvor elevene
er enn på helsestasjonen.

2. Henvendelse fra ungdommens distrikts panel
Ungdommens distrikts panel skal til våren 2021 gi regjeringen 10 råd om fremtidens
distriktspolitikk. Panelet har lagd 15 forslag som skal bli 10 råd. Ønsker at
ungdomsrådet svarer på spørsmål til de ulike rådene.
Medlemmene i UR går inn på nettsiden til ungdommens distriktspanel og ser på
rådene og sender innspill innen søndag i uke 3 til Olea og Signe som utarbeider et
felles svar fra ungdomsrådet innen fristen.

3. Møteplan ungdomsrådet 2021
Ungdomsrådet ønsker mulighet til å komme så tidlig som mulig inn i saker som skal
behandles i kommunestyret. Det ble derfor bestemt å forsøke å legge UR møtene
uken før hovedutvalgsmøter (de fleste saker skal til KS behandles i hovedutvalg
først)
Følgende møteplan ble vedtatt:
Februar - 18.02.2021 kl. 16.15
Mars - 08.03.2021 kl.16.15 (avgjort etter meningsmåling på gruppens FB side)
April - 13.04.2021 kl. 16.15
Mai – 11.05.2021 kl. 15.30
Juni – 08.06.2021 kl. 16.15

4. UKM 2021
Utsatt til 16.-18. april
På grunn av utsettelse av arrangement utsettes presentasjon og videre planlegging
til møte i UR 18. februar
Kick-off
Ansvarlig for å planlegge innhold og opplegg på Kick- off: Ona (leder), Madeleine
og Signe Arbeidsgruppen skal jobbe fram en plan som presenteres for
ungdomsrådet i neste møte 18. februar
Utstilling
Ansvarlige for planlegging og opplegg for utstilling: Einar (leder), Olea og Frida
Arbeidsgruppen skal jobbe fram en plan som presenteres for ungdomsrådet i neste
møte 18. februar
Tema og scenedekor
Ansvarlige for opplegg med konferansierer og scenedekor Frida (leder), Erik og
Nelly Arbeidsgruppen skal jobbe fram en plan som presenteres for ungdomsrådet i
neste møte 18. februar

Olea avklarer med Malene, Ohm og Tess om de ønsker være konferansierer
Work-shop
Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av kunst-workshop: Ida (leder) og Olea
Arbeidsgruppen skal jobbe fram en plan som presenteres for ungdomsrådet i neste
møte 18. februar

Påmelding
UR drøftet hvordan det kan jobbes med å få flere påmeldinger. Følgende ble
bestemt
 Lokalaviser ; Olea tar kontakt med lokalavisa og østlendingen og forsøker å
få til artikkel om at UKM er utsatt og ny frist for påmelding
 Film; Signe lager en film som kan publiseres for å inspirere/oppfordre til
deltakelse. Alle i UR skal filme seg selv med argumenter til hvorfor man skal
melde seg på. Signe gir beskjed om hvem som skal si hva.
 Konkurranse; Signe annonserer at alle som melder seg på innen 15. februar
(en mnd før frist) er med i trekning av to kinobilletter.

Eventuelt
Møtegodtgjørelser
Beathe orienterte om vedtak i kommunestyret 15.12.2020:
1. Medlemmer og møtende varamedlemmer fra Trysil ungdomsråd godtgjøres med kr
300 per møte i ungdomsrådet. Møter i kommunestyret godtgjøres med kr 500 per
møte.
2. Medlemmer og møtende varamedlemmer fra Trysil ungdomsråd godtgjøres, i
forbindelse med møter, for transport/skyss og eventuell tapt arbeidsfortjeneste i
henhold til det til enhver tids gjeldende reglement for folkevalgte i Trysil kommune.
Beathe venter på informasjon fra avdelingen for personal/lønn om hvordan dette
praktisk skal gjøres.
Beathe vil sende ut mer informasjon.

Deltaker til arbeidsgruppe sentrumsprosjekt
Olea orienterte om at hun hadde fått mail fra rådmannen om arbeidet med
sentrumsprosjektet. Ungdomsrådet skal i første omgang utnevne en person til
prosjektgruppen. Det vil være aktuelt med flere i undergrupper, men det vil komme mer
informasjon om det.
UR vedtok at Signe representerer rådet i sentrumsprosjektgruppen. Olea orienterer
rådmannen.

Med hilsen
Beathe Helen Sande
Koordinator for byggende barne- og ungdomsarbeid
Tlf. 47 45 64 99
Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten signatur.
Eventuelt svar på dette brevet sender du til postmottak@trysil.kommune.no merket
2020/548.

Sendt til:
Olea Hildrum
Ida Skoglund
Simen Lindstad
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Stengrundet
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Aas
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Signe Storsnes
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Kristian B Stengrundet
Eksterne kopimottakere:
Malene Ru Xie
Oda Trønnes Hagebakken
Even Eriksen
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Hanne Stolt Wang
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