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Møte: Ungdomsrådet  
Møtested: Stovner bibliotek  

Møtetid: Mandag 10. februar 2014 kl. 16.30     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Susan Hussein  
   
Tilstede: Susan Hussein, Hanya Barakzahi, Ragni 

Flagstad 
 

   
Forfall: Aref Barakzahi, Ali Hussin Jafar Al-Jabri, 

Himani Rohatgi, Saba Rezai 
 

   
Som vara møtte: Hedvik Johanne Høyvik  
   
I tillegg møtte: Athithan Kumarasamy  
   
Møtesekretær: Linda Stoller  
 
 
Innkalling godkjent 
Sakskart godkjent 
 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 4 /14    Protokoll fra UR-møte 13.01.14. 
Sak 5 /14    Årsberetning og årsstatistikk 2013. 
Sak 6 /14    Orientering 
Sak 7 /14    Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





 
Sak 4 /14    Protokoll fra UR-møte 13.01.14. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 13.01.14 godkjennes. 
 
 
Sak 5 /14    Årsberetning og årsstatistikk 2013. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Bydelsutvalget avgir slik årsberetning og årsstatistikk for 2013 som fremgår av vedlegg til 
saken og som uttrykk for bydelens aktivitetsnivå i 2013.  
 
 
Sak 6 /14    Orientering 
 
Svømmeopplæring for ungdom 
Kampanjefilmen som blant annet skal brukes til rekruttering av ungdom til svømmekurs i 
vinterferien er ferdig og sendt ut til alle i ungdomsrådet. Filmen legges på Stovnerungdom.no 
og sendes samarbeidspartnere i bydelen. Medlemmene i ungdomsrådet sprer informasjonen i 
sine nettverk og informerer om svømmekurset på sine skoler. 
 
Ungdommens bystyremøte 
Fire medlemmer fra ungdomsrådet har sammen med rundt 150 andre ungdommer fra Oslo  
vurdert og diskutert 52 saker som var fremmet til Ungdommens bystyremøte 2014. 
Ungdommen er opptatt av helsespørsmål, skoletilbud og kollektivtrafikk. På dag 2 av 
Ungdommens bystyremøte, torsdag 13.februar, skal det stemmes frem 5 prioriterte saker som 
skal presenteres for politikere i rådhuset. Sentralt ungdomsråd jobber videre med de prioriterte 
sakene. 
 
Nettgruppen 
Arbeidet med ungdoms bruk av sosiale medier videreføres i 2014. Det er søkt om nye midler 
til prosjektet. Noe av det gruppen ønsker å ha fokus på er hvordan man kan jobbe med 
problemstillingene rundt nettbruk sammen med ungdom, foresatte og skole. Alle de som har 
vært involvert i prosjektet ønskes med i det videre arbeidet. Det vil være workshops på 
samme måte som tidligere. 
Vedtak (enstemmig) 
Ungdomsrådet tar informasjonen til orientering 
 
 
Sak 7 /14    Eventuelt 
 
Ingen saker  
 
x 
 
Møtet ble hevet 18.30. 
Stovner ungdomsråd, 20.02.14 
 
 
Susan Hussein                                                                          Linda Stoller 
leder                                                                                          sekretær 
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