
PROTOKOLL FRA  UNGDOMSRÅDSMØTE 12.05.2014  
 

Tilstede:  

Moizza Hussain (leder) 

Ane Staubo 

Kim Omane 

Fredrick Falck Skogstad 

Jakob Bogen  

Aksel Kolstad  

 

Fra administrasjonen:  

Jeannette Wold ( sekretær )  

 

Forfall: 

Per Melsom, politisk oppnevnt representant 

Helene Wiese 

 

 

SAKER: 

 

15/14 GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG PROTOKOLL 

 Godkjent uten merknader  

   

16/14  BESØK AV ODRUN MISJE FRA UNG MEDBESTEMMELSE- ARBEID I LUR 

Odrun informerte om organisering av Ung org. Hva vil det si å være med i et 

ungdomsråd? Hvordan synliggjøre oss, og hvordan kan vi påvirke? 

Det kom forslag om å ha UBUM (lokalt ungdommens bystyremøte) for å få frem saker 

som angår de ung i bydelen. 

 

17/14 UNGDOMSRÅDSMIDLER  TILDELING 

Ungdomsrådsmidlene for 2014 er utlyst med frist 30.04. Vi har kr. 127.000 til 

fordeling. Følgende søknader var innkommet: 

 

Søknadnr. Søker Tiltak Søknadssum Tildeling 

1 Hovseterdagen 

v/Hovseter fritidsklubb 

Diverse 

aktiviteter 

25.000  

2 Hovseter mek og prep 

 

utstyr  20.000    

 

3 Vestre Aker 

strykeorkester 

50 års 

markering 

85.000  

4 Focolare 

 

Samlinger/div. 

teknisk utstyr 

30.000  

 

Etter gjennomgang av søknadene og diskusjon ble følgende fordeling enstemmig 

vedtatt: 

 

 

 



Søknadnr. Søker Tiltak Søknadssum Tildeling 

1 Hovseterdagen 

v/Hovseter fritidsklubb 

Diverse 

aktiviteter 

25.000 25.000 

2 Hovseter mek og prep 

 

utstyr  20.000  20.000  

 

3 Vestre Aker 

strykeorkester 

50 års 

markering 

85.000 30.000 

4 Focolare 

 

Samlinger/div. 

teknisk utstyr 

30.000  

 

1. Søknad om midler til Hovseterdagen innvilges med kr. 25.000 

Begrunnelse: Dette er et meget positivt tiltak som kommer mange i bydelen til gode. 

Mange ungdom er med i gjennomføringen av tiltaket 

 

2. Søknad om midler til Hovseter Mek og prep innvilges med kr. 20.000 

Begrunnelse: Tiltaket er veldig populært, det brukes av mange unge, og brukes til 

opplæring av ungdom i nærmiljøet. 

 

3. Søknad om midler til Vestre Aker strykeorkester innvilges med kr.30.000 

Begrunnelse: Orkesteret er for ungdom i målgruppen. Rådet ønsker å støtte leie av 

lokaler og program. 

 

4. Søknad om midler til Focolare utsettes. 

Begrunnelse: Et av tiltakene det søkes midler til ble gjennomført 1. mai. Leder av rådet 

ringer for å høre hvordan gjennomføringen gikk, før det bestemmes hvor mye som skal 

tildeles. Det vil ikke gis støtte til toll-kompensasjon for tidligere tildelte høretelefoner. 

 

  

18/14 OSLO MOT 2030 –HØRINGSUTTALELSE 

Ungdomsrådet synes det er positivt at det lages en helhetlig plan med mål for utvikling 

av byen. 

«Til mål 1: SMART: Dersom målet om landets kunnskapshovedstad skal nås, er det 

viktig at det prioriteres å bygge nok skoler med gode lokaler og gode lærerkrefter. 

Til mål 1 TRYGG: Det er viktig at offentlig kommunikasjon er tilgjengelig for 

ungdom på de tidspunkter det er behov for dem, som for eksempel nattbusser i 

helgene. På disse tidspunktene er det viktig for ungdom å føle seg trygge 

Ungdomsrådet støtter ellers kommuneplanen slik den foreligger» 

 

19/14 BU-SAKER OG PROTOKOLL 

Utsatt da alle måtte gå. Det ble informert om at ROK kommer på BU-møtet 22.05, for 

å informere om årets russefeiring. Helene og Fredrik står på fremmøtelisten. 

  

 

20/14  ORIENTERINGSSAKER 

 Utsatt 

 

21/14 EVENTUELT  

Moizza etterlyser utskifting av lys gjennom Mærradalen. Jeannette sjekker hvem som 

har ansvaret, slik at rådet kan få ordnet opp. 



 

 

 

 

 

Møtet ble avsluttet  20.15 

 

 

 

 

 

Moizza Hussain      Jeannette Wold 

leder       sekretær 

            

    


