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PROTOKOLL – UNGDOMSRÅDET I KARMØY 4. MARS 2019 

 

 

Tid/sted: Mandag 4. mars 2019 – 12:00 på Karmøy Folkebibliotek, Kopervik.  

 

 

 
Til stede: 
  

Navn Skole 

Eirik Vedøy Abrahamsen Åkra ungdomsskole 

Tom Ruben Wisnæs Åkra ungdomsskole 

Haakon Solberg Danielsen ungdomsskole 

Lidia Oosterkamp (varamedlem) Danielsen ungdomsskole 

Kajsa Kvammen Vikse Bø ungdomsskole 

Ellida Gaard Bø ungdomsskole 

Ingrid Bentsen  Skudenes ungdomsskole 

Oskar Sæle  Skudenes ungdomsskole 

Ann Emilie Haugeberg Åkrehamn videregående skole 

John Marius Nymark (varamedlem) Åkrehamn videregående skole 

Jan Olav Isaksen Pettersen  Stangeland ungdomsskole 

 

 

Andre til stede:  

Fra oppvekst- og kulturetaten: Elisabeth Aarekol. 

Referent: Fung. formannskapssekretær Lene Yvonne Kvilhaug 

 

Sak 3/19 ble behandlet før sak 2/19. Det var pause mellom sak 4/19 og 5/19.  

 

Innkalling og saksliste godkjent.  

 

 

Sak 7/19  Godkjenning av protokoll fra møte 21.01.2019  

  Protokoll enstemmig vedtatt.  

 

 

Sak 8/19 Besøk av senterungdommen (15 min) 

Senterungdommen orienterte kort om seg, og bakgrunnen for hvorfor de inviterte  

  seg inn. De ønsket tilbakemelding fra Ungdomsrådet om hva som er viktig for   

             ungdommer i Karmøy. Tilbakemeldingene ønsket de å bruke i forbindelse med  

             utarbeidelse av Senterpartiets program for valget 2019. .  

 

             Ungdomsrådet gav tilbakemelding på kollektivtilbud, psykisk helse m.m. 
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Sak 9/19 Sosiale medier 

      - Ønsker ungdomsrådet å disponere kommunens snapchatkonto i en  

                                         prøveperiode? (10 min) 

                           

                         Ungdomsrådet synes idéen med snapchat for å nå ungdommer var god.  

                         Videre ønsket ungdomsrådet at kontoen skal disponeres av ungdom selv.  

                         Eirik Vedøy Abrahamsen fra Åkra ungdomsskole påtok seg oppgaven med å  

                         disponere kontoen i en prøveperiode satt til 2 uker. Karmøy kommune har  

                         laget retningslinjer for bruk av snapchatkontoen som brukere må forholde    

                         seg til.  

 

 

                      

 

Sak 10/19 Orientering om innspillsrunde ift. Rusmiddelpolitisk handlingsplan  

                          v/Siri Merete Alfheim (10 min) 

 

  Alfheim orienterte om den gjennomførte innspillsrunden som er  

                          gjennomført hvor flere av medlemmene i ungdomsrådet deltok.  

                          Resultatene vil bli benyttet i arbeidet med utarbeidelse av rusmiddelpolitisk   

                          handlingsplan.  
                           
   

 

Sak 11/19   Orientering ift Stangeland skole/Stangelandshallen med åpning for innspill (20  

                              min) 

 

                              Elisabeth Aarekoll gav en kort orientering om arbeidet med den nye barneskolen –  

                              Stangeland skole/Stangelandshallen – status og utforming.  

 

 

 

 

Sak 12/19  Innspill til Karmøy folkebibliotek vedrørende program for høsten 2019 

                                           Thea Kathrine Johannessen ved Karmøy folkebibliotek viste ungdomsrådet ulike  

                                            tilbud som er igangsatt ved andre biblioteker i landet, og ba om innspill fra  

                                            ungdomsrådet til Karmøy folkebiblioteks program for høsten 2019.  

                                             

 

                                            Ungdomsrådet delte seg i grupper og noterte ned ulike tiltak som man så for seg at  

                                            kunne være aktuelt. Dette ble gitt til Johannessen.   

 

Sak 13/19                    Orientering vedrørende Ungdomskonferansen 2019 v/ leder Hanne Frøyland-  

                                            Jensen 

 

                                          Grunnet forfall, orienterte leder, Jan Olav I. Pettersen, om hva komitéen for  
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                                          ungdomskonferansen har konkludert med.  

 

                                          Etter å ha gjennomført flere møter konkluderte komitéen med at de ikke anså det   

                                          hensiktsmessig å gjennomføre en slik konferanse da det etter deres mening ikke vil  

                                          være mange ungdommer som ønsker å delta på en slik konferanse. De ønsker heller  

                                          at pengene benyttes til et formål som kommer flere ungdommer til gode.   

 

                                          I møtet informerte Aarekol om at Vormedal ungdomsskole skal arrangere en kveld  

                                          for ungdommer hvor fokuset er psykisk helse. Et enstemmig ungdomsråd vedtok å  

                                          innvilge kr 20 000 til dette arrangementet.  

                                           

 

 

Sak 14/19               Eventuelt 

 

                                          1. Leder Jan Olav I. Pettersen informerte om at det er blitt diskutert å  

                                              lage til en grafisk profil for ungdomsrådet, hvor man da også   

                                              ønsker å lage til hettegensere til alle i ungdomsrådet. Et samstemt  

                                              ungdomsråd synes dette var en god idé.  

 

                                           2. Videre informerte leder om at man har sett på mulighet for et samarbeid  

                                              med «Absurd Film» om å lage til en promoteringsvideo for ungdomsrådet.  

                                              Tanken er da at det innkalles til et møte med Absurd Film og leder i  

                                              ungdomsrådet samt representanter fra oppvekst og kultur og  

                                              formannskapskontoret for å diskutere denne idéen videre.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Karmøy kommune, 14.03.2019 
 

 


