Ungdomsrådet i Vingåker
Mötesprotokoll
Möte på Teams, kl. 17.00 den 25:e Mars 2021

Närvarande: Erik Andersson, Englah Jensen Larsson, Ayham Abdulhak, Line Gustavsson, Felix
Forsberg samt Nikolas Holm (Ungdomsrådsrepresentant från Kommunen)
Ordförande: Nikolas Holm
Sekreterare: Nikolas Holm

Inledning
Laget runt, vilka är vi och vad gillar vi att göra på fritiden. Vad är Vingåker för mig?
Erik Andersson (Åk 9) med rötter i Vingåkers centralort brinner för samhällsfrågor
Englah Jensen Larsson (Åk 9) med rötter i Vingåkers centralort är nyfiken på ungdomars
hälsa mående och tillgängliga mötesplatser.
Ayham Abdulhak (Åk 2 Gymnasiet) har bott i Vingåkers centralort och är ursprungligen från
Palestina, går Naturprogrammet i Katrineholm.
Line Gustavsson (Åk 2 Gymnasiet) bor i Högsjö, är motorburen ungdom och går
Naturprogrammet i Norrköping.
Felix Forsberg (Åk6 Marmorbyns Skola) är bosatt i Marmorbyn och brinner för en bra barn
och ungdomsmiljö i just Marmorbyn.
Närvarolista med kontaktuppgifter uppdateras
Klart.
Föregående aktiviteter och möten
Ej aktuellt i detta möte
Ungdomsrådets utveckling
Varför finns vi? Vilken roll har gruppen och vilka roller kommer vi ha i gruppen?
Genomgång om Ungdomsrådets funktion som remissinstans och skapare av egna idéer och
lösningar. Förklaringar kring sammansättning och utveckling.
Genomgång av Ungdomsrådets stadgar.
Högläsning av dagens ordförande om innehållet i de stadgar som idag ligger som förslag.
Vi beslutade samtliga att lämna dessa vidare för granskning och beslut vid nästa
kommunfullmäktige.

En viktig punkt i stadgarna är möjligheten till att Ungdomsrådet får en egen budget samt
från denna kunna erbjuda en ersättning till ledamöter vid varje möte.
Beskrivning av ordföranderollen samt val av ordförande för 2021
Förklara den sammankallande rollen och vad rollen innebär under detta år.
Val av ordförande 2021 föll på Ayham Abdulhak. Ayham följer då även med som suppleant
till 2022 som mentor. Fram till vårterminens slut 2022 då han tar studenten.
Ordföranderollen delas med kommunens utsedda representant Nikolas Holm (som
demokratilots).
Remisser och frågor
Ingenting att bearbeta vid detta möte.
Dock nämndes det från sekreterare att det finns ett stort intresse från kommunens sida att
jobba igenom lösningar för att förbättra kommunens barn och ungdomars hälsa.
Alla fick i uppgift att tänka igenom idéer som kan hjälpa oss alla att komma framåt i detta.
Ungdomsrådets val – Vad vill vi göra?
Här lyftes mer tanken till att vi i Ungdomsrådet kan använda vårt eget driv och vilja till att
skapa förändring. Mer om det förhoppningsvis till nästa möte.
Övriga frågor
”World Café” 22/5 samt 23/5 (Fritidsgården och Folkets Hus Högsjö)
Detta vill vi försöka gå vidare med, eventuellt flytta fram beroende på pandemiläget.
För att få ett bra World Café koncept innebär att samla 20-30 barn och ungdomar till varje
träff. Vi håller tummarna och tycker allihop att detta är viktigt för Ungdomsrådets möjlighet
att lyckas på bred front.
Motorburen ungdom har träff på Odenrakan/Engelbrektsvägen den 8:e April mellan 17-20
Nästa möte
6/5 kl.17.00

