Oslo kommune
Bydel Frogner
Ungdomsrådet

MØTEREFERAT

Tilstede:

Sigurd Log Røren, Dina Dignæs Eikeland, Martinius Enzell Tangen, Tina
Athari, Sigurd Svensen, Katarina Frostmann Eisenstein (vara), Faduma
Mohamud (vara), Oscar Andreas Norden (vara), Nicholas Bertheau Solem
(vara), Helene Spilde (sekretær)

Forfall

Frithjof Bugge, Haider Qureshi (vara)

Møtegruppe: Ungdomsrådet BFR
Møtested:

Ungdomstjenesten, 2.etasje Cort Adelers gate 18

Møtetid:

16.00-18.00

Referent.:

Helene Spilde

Telefon:

22 44 56 48

Neste møte: 20.02.2013 – (Blir trolig flyttet pga vinterferie)
Møte i Ungdomsrådet – 23.01.2013
Sak : 1/13 : Godkjenning av innkalling og referat
Innkalling og referat godkjennes
Sak : 2/13 : Søknader og rapporter
Ungdomsrådet mangler informasjon om midler for 2013.
Inkomne søknader behandles derfor ved neste møte
Søknad 1/13 :
Nissenrevyen søker om midler til bruk av Scene.
Revyen er gjennomført. Rådet ønsker imidlertid å undersøke om revyen mangler midler til innkjøp av scene fremfor
leie. Søknaden utsettes til neste møte.
Søknad 2/13 :
Elevrådet ved Uranienborg søker om midler til bordtennis bord til utearealer.
Representanter fra elevrådet mener søknaden kan utsettes til rådet har mottatt informasjon om midler for 2013.
Sak : 3/13 : Informasjon diverse råd og utvalg
- Saker fra BU, Husk og Mibu :
Uranienborg fritidsklubb har fått beskjed om at lokalene må stenges fra 01.02.1013 pga mangler ved brannsikkerhet.
Ungdomsrådet ønsker å bli informert ved saker som gjelder ungdom direkte i bydelen.
Ungdomsrådet har fått informasjon om at det har foregått møtevirksomhet angående fritidsklubben.
Disse ønsker rådet og holdes orientert om samt at de ønsker å stille med en representant på møtene
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- Sentralt ungdomsråd:
Sur orienterer om deltakelse på UBM 7 og 15 februar.
- Brukerutvalg i NAV:
Neste møte er 7 februar. Nye representanter stiller på møtet
- Mulighetsstudie for skaterampe :
Isabel Espinoza foreslår studiebesøk i februar og studietur i mars.
Sekretær sender ut forslag til alle medlemmer om aktuelle møtedatoer for studiebesøk og tur.
Sak 4/13 : Henvendelse fra helsestasjon
Elevrådene ved Uranienborg skole og Ruseløkka skole har gått igjennom spørsmålene fra Helsestasjon.
Sekretær videresender informasjon og inviterer helsestasjonen til neste møte.
Representanter fra Majorstuen stilte ikke på møtet.
Representant på Oslo Handelsgym tar saken opp i elevrådet til neste møte.
Sak 5/13 : Årshjul 2013
Rådet ønsker å lage et årshjul med oversikt over saker, arrangementer og møtedatoer for råd og utvalg.
Dina lager et utkast til neste møte.
Sak 6/13 : Kontaktliste, skattekort, lønn
Sekretær informerer om lønn, skattekort og kontaktinfo.
Sak 7/13 : Facebook side
Det er forslått å lage en offentlig facebook side for rådet.
Nicholas tar ansvar for opprettelse og oppdatering av denne.
Sak 8/13 : Eventuelt
- Ledig plass i rådet for representant fra Hartvig Nissen vgs
Katarina har snakket med en representant fra elevrådet som er interessert i å stille i rådet.
Kandidaten bestemmer seg til neste møte. Det har forøvrig vært lite interesse fra elevrådet.
- Neste møte
Neste møte er lagt i vinterferien.
Det er kommet forslag om å finne ny dato da flere representant er på ferie.
Sekretær sender ut forslag om møtedato.
- Følgende representanter ønsker å delta på UBM :
Sigurd Svensen
Faduma Mohamud
Katarina Frostmann Eisenstein
Oscar Andreas Norden
Tina Athari

