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Møte: Ungdomsrådet  
Møtested: Stovner bibliotek  

Møtetid: Mandag 13. januar 2014 kl. 16.45     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder:  Susan Hussein  
   
Tilstede: Ali Hussin Jafar Al-Jabri, Aref Barakzahi, 

Ragni Flagstad 
 

   
Forfall: Hanya Barakzahi, Himani Rohatgi  
   
Som vara møtte: Jonatan Kayser, Mirna Sarrage  
   
I tillegg møtte: Athithan Kamarasamy, Thomas Storm  
   
Møtesekretær: Linda Stoller  
 
Innkalling godkjent 
Sakskart godkjent 
 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 1 /14    Protokoll fra UR-møte 25.11.13 
Sak 2 /14    Orienteringssaker 
Sak 3 /14    Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





 
Sak 1 /14    Protokoll fra UR-møte 13.01.14 
 
Vedtak(enstemmig) 
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 25.11.13 godkjennes. 
 
 
Sak 2 /14    Orienteringssaker 
 
Forum teater 
Thomas Storm fra Stovner frivillighetssentral skal starte et prosjekt for ungdom i alderen 14 – 
17år. Forum teater er en teaterform hvor deltakerne er aktive og lager en forestilling i 
fellesskap. Utgangspunktet kan være en hendelse eller et tema noen ønsker å belyse. Når 
forestillingen vises blir publikum involvert i stykket ved at de kan foreslå/komme med andre 
løsninger på historien som fortelles. Prosjektet settes i gang i vinterferien og Thomas ønsker 
hjelp fra ungdomsrådet til å markedsføre prosjektet. 
 
 Unge Ledere 
Unge ledere skal på studietur til Lillehammer lørdag 18.januar. På Lillehammer blir det 
omvisning på Birkebeineren skiarena og informasjon om hvordan de organiserer ulike 
skiarrangement i byen. Hvor mange frivillige de har med seg. Hvilke oppgaver de frivillige 
får osv. Videre blir det informasjon om forberedelsene til ungdoms OL som skal arrangeres i 
2016 .Det er ledige plasser på turen så det er muligheter for interesserte i ungdomsrådet til å 
melde seg på. 
 
Hvordan fremme en god sak? – Workshop 
Ung medbestemmelse inviterer ungdommer fra lokale ungdomsråd til workshop onsdag 
15.januar fra kl.17 – 19. Workshopen er en forberedelse til Ungdommens bystyremøte. Har du 
en sak du ønsker å fremme? Hvilke argumenter vil du bruke? På workshopen kan du få råd og 
veiledning. 
Vedtak(enstemmig) 

1. Ungdomsrådet markedsfører Forum teater gjennom sine kanaler. 
2. De som ønsker å delta på studietur til Lillehammer melder fra innen onsdag 15.01.14. 
3. De som ønsker å delta på Workshop melder fra tirsdag 14.01.14 

 
 
Sak 3 /14    Eventuelt 
 
Ungdomsrådet har mottatt en søknad fra Stasjonsfjellet skole om støtte til skoleball i 2014. 
Ungdomsrådet har ikke midler til fordeling på tilskuddsordningen 1,5mill men vil undersøke 
om det kommer friske midler i 2014 
 
Vedtak(enstemmig) 
Ungdomsrådet støtter arrangementet under forutsetning av at tilskuddsordningen «1,5mill til 
hva du vil» videreføres i 2014 
 
 
 
 
Dokument delt ut i møte. 
Søknad fra Stasjonsfjellet skole 
 
Møte ble hevet kl. 18.30 
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Stovner ungdomsråd 
 
 
 
Susan Hussein                                                                          Linda Stoller 
leder                                                                                         sekretær 
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