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Referat fra møte i Trysil ungdomsråd 7.12.2020
Til stede: Olea Hildrum, Signe Storsnes, Madeleine Lyseggen Aas, Einar B. Stengrundet,
Ida Skoglund, Simen Lindstad, Frida Nordnes Bækken, Kristian Stengrundet, Nelly
Åkesson, Erik Fjelltveit Nyhuus, Sanna Berg, Ona Buflod Bovollen, Stine Akre og Beathe
Sande

Dagsorden og saksliste
Åpning
Olea åpnet møtet og ønsket velkommen
Godkjenning av referat fra møte 30.11.2020
Referat fra møte 30.11.2020 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. Kommunestyre-saker
Stine tok ungdomsrådet gjennom sakslisten av saker som skal behandles i
kommunestyre 15. og 21. desember.
Ungdomsrådet ønsket å komme med innspill i følgende sak
PS 2020/84 – rammeverk for prosjekt sentrumsutvikling og innspill til oppstart
i 2021
Ungdomsrådet er veldig positive til dette prosjektet og ønsker å delta i
prosjektgruppen. Ungdomsrådet ønsker i tillegg å få med representanter i to av
delprosjektgruppene. Dette gjelder innsatsområdene Fysisk utvikling av Innbygda
og Kultur, aktiviteter og arrangement.
Beathe sender innspillet til det politiske sekretariatet slik at de sender ut til alle i
kommunestyret.
PS2020/102 Årsbudsjett 2021 og økonomiplan
Ungdomsrådet sendte etter møte 30.november innspill til denne saken. Olea møter
for UR i KS 21. desember og fremlegger ungdomsrådets innspill.

2. UKM 2020
Ungdomsrådet planla UKM 2021. Etter dialog med kommunelegen i UR møte 30.
november fikk rådet informasjon om hva som kan være mulig og ikke med hensyn
til restriksjoner rundt å arrangere UKM. Ungdomsrådet la da følgende planer for
arrangementet i februar.
UKM Trysil 19.-21. februar
Kick-off
Det planlegges kick-off for deltakerne ute fredag ettermiddag/kveld. Aktuelle
uteområder er uteanlegg bak skolene i Innbygda. Deltakerne deles inn i mindre
grupper og gjennomfører ulike aktiviteter. Det grilles og serveres pølser til
deltakerne.
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
Utstilling
Utstillingen settes opp tirsdag 16. og onsdag 17. februar.
Det legges opp til flere utstillingsarrangement lørdag og søndag hvor det legges ut
billetter til et begrenset antall deltakere pr arr. Deltakerne får da en runde gjennom
utstillingen og se på bidragene

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
Tema og scenedekor for forestillingen
Tema skal være «game-show» hvor konferansierene sitter bak et type panel som
dekoreres med blant annet UKM logo. Se på mulighet for å bygge dette opp
nedenfor/ved siden av scenen.
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

Olea avklarer med Malene, Ohm og Tess om de ønsker være konferansierer. Disse
har vært det tidligere og ingen i ungdomsrådet ønsker å være konferansierer.

Work shop
På grunn av mange oppgaver knyttet til utstilling og forestilling og organisering av
dette, begrenses workshop lørdag til artist-coaching av dem som skal på scenen.
(Beathe engasjerer coacher.) og til en kunst-workshop. Kunst workshop kan holdes
flere ganger samme dag for flere grupper
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

Påmelding – informasjon:
Påmelding til UKM er åpen og fristen er 20. januar./1. januar for husband
Plan for å få ut informasjon:
 Beathe bestiller plakater og ordner med at det komme opp
 Beathe sender informasjon til kommunens informasjonsavdeling slik at det
kommer informasjon på kommunens nettsider
 Signe tar ansvar for at det kommer ut informasjon i sosiale medier.
Ungdomsrådet opprettet en TIK TOK profil som også skal brukes til
profilering
 Olea og Signe tar kontakt med lokalavisen for å få en artikkel om UKM
 Ida og Olea kontakter ungdomsskolen for å få komme rundt og informere om
UKM før juleferien.

Det kom eller forslag om at ungdomsrådet under UKM helgen bør vurdere å
bruke walkietalkier som kommunikasjon. Dette vurderes nærmere i neste møte.

3. Kartlegging fra ungdommens distrikts-panel
Ungdomsrådet har fått en henvendelse fra ungdommens distrikts-panel med ønske
om at rådet skal komme med uttalelse.
Beathe videresender henvendelsen slik at alle kan sette seg inn i dette til neste
møte hvor en felles uttalelse utarbeides.

4. Eventuelt
Neste møte i ungdomsrådet blir tirsdag 19. januar for å arbeide med UKM og
henvendelsen fra ungdommens distrikts panel.
I dette møte vil også møteplan for UR utarbeides. Møteplan for kommunestyret
vedtas i KS møte 15. desember og UR ønsker at denne skal være vedtatt før UR
setter sin møteplan.

Referent
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.

Vedlegg:
1
Tilbakemeldingsfrist 1.2.2021 - 15 forslag til ny politikk
2
15 forslag til ny politikk 11.11.20
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