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Referat fra møte i Trysil ungdomsråd 13.04.2021
Til stede: Olea Hildrum, Einar B. Stengrundet, Simen Lindstad, Kristian Stengrundet,
Nelly Åkesson, Madeleine Lyseggen Aas, Erik Fjelltveit Nyhuus, Ona Buflod Bovollen,
Sanna Berg, Frida Nordnes Bækken, Ida Skoglund, Stine Akre og Beathe Sande.
Forfall: Signe Storsnes (meldte forfall rett før møtet derfor var ingen vara innkalt)
Dagsorden og saksliste
Åpning
Olea tok opprop og ønsket velkommen.
Godkjenning av referat fra møte 18.03.2021
Referat fra møte 18.03.2021 ble godkjent
Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent
Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble gjennomgått og godkjent

Saksliste
1. Kommune styresaker til møte 27.04.2021
Sakslisten til KS møte 27. april var ikke klar. Stine orienterte om noen av sakene
som har vært i Formannskap og hovedutvalg og som skal til kommunestyret.
 5-dagers skoleuke for 1. og 2. klasse
 Etablering av biogass-anlegg v/Innbygda renseanlegg
 Tittel på kommunens øverste administrative leder
Stine orienterte også ungdomsrådet om:

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

-

Tilskudd kommunen har fått i forbindelse med covid19 som skal deles ut til
næringslivet
Sommerskole/sommerklubb for barn

2. Invitasjon til medvirkning TVERGA – ungdomstråkk
Tirsdag 20.april kl. 16 inviterer kulturavdelingen 6-8 ungdommer med på et
medvirkningsopplegg/ungdomstråkk i forbindelse med TVERGA-prosjektet hvor
målet er å få lagd et aktivitetsområde for ungdom i sentrum
Følgende har meldt seg på forhånd: Ona, Einar, Ida, Olea, Malene, Oda (Oda skal
ha med en venn).
Erik meldte seg i møtet og blir også med.

3. Henvendelse fra fylkeskommunen – innspill ungdomskulturfeltet- besvare
spørsmål
Ungdomsrådet har fått en invitasjon til å svare på snoen spørsmål som gjelder
innspill til ungdomskulturfeltet. Rådet gikk gjennom spørsmål og kom med innspill.
Beathe vil videreformidle svarene fra ungdomsrådet.


Hva finnes det av ungdomskulturaktivitet i deres kommune?
UKM, aktiv på klubben, ungdomsklubb, kulturskole, korps, kor,
skaterampe, mekkeklubb, kino
Ungdomsrådet har arrangement som get out trysil



Legges det til rette for at ungdom i deres kommune kan komme med
innspill på aktiviteter?
Gjennom ungdomsrådet

 Hva tror dere vi voksne ikke tenker på, men som er viktig for dere?
At de voksne ikke er klar over hvor mange som faktisk ønsker å drive med
aktiviteter som eksempel musikk og tegning
Utendørs møteplasser
Ha et sted å møte venner som ikke er på skolen
Transport til kulturskolen fra grendene
 Er det aktivitet dere savner i deres kommune?
Annen type dansetilbud, basket, en større og bedre skatepark, e-sport tilbud,
svømmehall, turn, finere badeplass i sentrum
 Hvor finner dere informasjon om aktivitet/tilbud der dere bor?
Opplever at det er litt vanskelig å finne informasjon om det man ikke allerede
vet om fra før. Bruker facebook, plakater på skoler og rundt omkring,
brosjyrer fra kulturskolen



Hvis dere skal drømme helt fritt og uten begrensinger; hvilken
opplevelse/arrangement/tiltak hadde dere ville deltatt på i deres
kommune?
Trampolinepark, festival, åpen svømmehall, tennisbane og
kunstgressbane, åpen golfbane, cafeer, ny-oppusset kulturhus, keramikk
kurs, finere badeplass, korthulls golf-bane, årlig halloweenfest for barn og
unge, nytt og større galleri som ungdom og eks kulturskolen kunne brukt,
pusse opp kulturskolen



Andre kommentarer/innspill som dere mener er viktig å ta hensyn til
i arbeidet med å rigge ungdomskulturfeltet?
At det fins et aktivitetsområde og et område for å slappe og møtes
Viktig å ha med ungdom i prosessen

4. UKM
Gjennomgang av oppgavefordeling for helgen 17. og 18. april
Scenerigg/dekor – Nelly, Frida og Erik har kontroll på scenedekor og hvordan det skal
se ut. Rigger fredag etter skolen
Utstillingen settes opp tirsdag og onsdag. Einar, Ona, Ida og Olea er med på rigg.
Einar og Ida tar ansvar for utstillingene lørdag og søndag.
Vert til deltakere lydprøver og filming
Frida og Ona tar ansvar for å ta imot deltakere og plassere dem i salen mens lydprøver
evt filming foregår.
Scenearbeidere
Simen og Kristian får ansvar for å hjelpe til med scenerigging mellom innslag.
Bevertning
Erik, Sanna og Nelly organiserer mat til crew lørdag og søndag

Foto
Signe tar ansvar for å fotografere.

5. Hold Trysil rent aksjon
11. mai skal ungdomsrådet arrangere Hold Trysil rent aksjon så fremt vi får tillatelse
fra kommunelegen til å gjennomføre arrangementet med hensyn til
smittevernsrestriksjoner
Ungdomsrådet bestemte at de sender søknad til matbutikkene i sentrum om støtte
til pølser og utstyr som trengs. Olea tar ansvar for denne oppgaven

Beathe avklarer med teknisk avdeling om de som tidligere år stiller med premier i
form av gavesjekker
Beathe kontakter SØIR om levering av søppel og at de sponser med sekker og
engangshansker.
Ungdomsrådet ønsker å gjennomføre aksjonen som tidligere år og bruke
Fladhagenparken
Det premieres for
- Mest søppel totalt i kg - kr 1000
- mest plastsøppel – kr 1000
- best orden og oppførsel – kr 500
Ungdomsrådet fordelte oppgaver for arrangementet:
Speaker/musikk – Olea
Grilling – Einar, Frida, Ida, Nelly
Saft – Madeleine, Ona
Søppelveiing - Simen, Erik, Sanna, Kristian
Alle hjelper til der det trengs.
Beathe sender ut informasjon om oppmøte og plan for dagen da det nærmer seg.
Alle informerer lærer/skole om at de er opptatt med ungdomsrådet denne dagen slik
at de får godkjent fravær.

Evt
Henvendelse om etablering av helsefellesskap i Innlandet
Ungdomsrådet har fått en henvendelse om etablering av helsefellesskap i
Innlandet. Henvendelsen ble tatt til orientering

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
Einar Bekkvang
Stengrundet
Madeleine Lyseggen
Aas
Frida Nordnes Bækken
Signe Storsnes
Stine Akre
Erik Fjelltveit Nyhuus
Nelly Åkesson
Sanna Berg
Ona Buflod Bovollen
Kristian B Stengrundet
Eksterne kopimottakere:
Malene Ru Xie
Oda Trønnes Hagebakken
Even Eriksen
Interne kopimottakere:
Erik Sletten
Jan Sævig
Grete Myrvold Rydje
Ramona Nordnes
Hanne Stolt Wang

Oppigardsvegen 30
Stenfloåsen 6
Skredderbakken 33
Setervegen 12

2420
2420
2420
2420

Sørlivegen 19

2422 NYBERGSUND

Liavegen 45
C/O Ole Andre Storsnes,
Trysilvegen 9946
Postboks 200
Vestsjøbergsvegen 426
Kongsbakken 3
Stenfloåsen 1
Storvegen 25
Setervegen 12

2420 Trysil
2430 Jordet

Storvegen 26
Osensjøen Øst 258
Østre Trysilvegen 2008

2421
2422
2430
2420
2420
2420

2420
2428
2423

Ordføreren
Rådmannen
Kommunikasjonsavdelingen
Kommunikasjonsavdelingen
Sektor for oppvekst og kultur

TRYSIL
Trysil
TRYSIL
TRYSIL

TRYSIL
Nybergsund
Jordet
TRYSIL
Trysil
Trysil

Trysil
Søre Osen
Østby

