
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø 

 
Protokoll 3/14 

 
 
Møte: Ungdomsrådet  
Møtested: Rommen skole og kultursenter  

Møtetid: Mandag 10. mars 2014 kl. 16.45     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Ali Hussin Jafar Al-Jabri  
   
Tilstede: Ragni Flagstad, Himani Rohatgi, Aref 

Barakzahi, Ali Hussin Jafar Al-Jabri 
 

   
Forfall: Susan Hussein, Hanya Barakzahi, Saba 

Rezai 
 

   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte: Athithan Kumarasamy  
   
Møtesekretær: Linda Stoller  
 
 
Innkalling godkjent 
Sakskart godkjent 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 8 /14    Protokoll fra UR-møte 10.02.14 
Sak 9 /14    Orienteringssaker 
Sak 10 /14  Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





 

Sak 8 /14    Protokoll fra UR-møte 10.02.14  
 
Vedtak(enstemmig) 
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 10.02.14 godkjennes. 
 
 

Sak 9 /14    Orienteringssaker 
Haugen skole 
Elevrådet på Haugen skole har rapportert på gjennomføring av skoleball for elevene på 
ungdomstrinnet. De melder om 80 % oppslutning fra elevene. En av hovedårsakene til den 
gode oppslutningen mener elevrådet har sammenheng med tilskuddet fra ungdomsrådet som 
gjør at egenandelen for elevene kan holdes på et lavt nivå. 
 
 
Vedtak(enstemmig) 
Ungdomsrådet tar informasjonen til orientering 
 
 

Sak 10 /14  Eventuelt 
Ungdommens kulturmønstring(UKM) 
Søndag 16.mars kl.13 – 16 gjennomføres UKM på Rommen scene. Ungdomsrådet inviteres 
til å delta som medarrangører og kan melde seg til følgende oppgaver: 

• jury 
• publikumsvert 
• konferansier 
• artistvert 

Ansvarlig for arrangementet må ha tilbakemelding senest 12.03.14 
 
Rommen skole 
Elevrådet på Rommen skole har søkt Stovner ungdomsråd om kr.15 000,- i støtte til 
vinterball.  
 
Ung Medbestemmelse 
Odrun Misje, koordinator for Ung Medbestemmelse, i UngOrg ønsker å besøke alle lokale 
ungdomsråd i Oslo for å bli bedre kjent og høre mer om hva de lokale ungdomsrådene 
arbeider med. Hun foreslår å komme til Stovner mandag 7.april. 
 
Vedtak(enstemmig) 

1. Stovner ungdomsråd deltar på Ungdommens kulturmønstring med en representant til 
juryen og en publikumsvert. 

2. Stovner ungdomsråd støtter vinterball på Rommen skole med inntil kr.15 000,- mot at 
rapport og regnskap fra arrangementet sendes ungdomsrådet. 

3. Stovner ungdomsråd inviterer Odrun Misje til neste møte 
 
 
 
Møte ble hevet 18.30 
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Stovner ungdomsråd 
 
 
Susan Hussein                                                                                Linda Stoller 
leder                                                                                                sekretær 
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