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Bydelsutvalget Gamle Oslo 

Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo 

Besøksadresse: Platous gate 16 

Telefon: 02180, Faks: 23 43 10 01 

E-post: bydelsutvalget@bgo.oslo.kommune.no 

Internett: www.bgo.oslo.kommune.no 

        

 

 

 

PROTOKOLL MØTE I UNGDOMSRÅDET 

 

Dato: 05.06.2014 kl. 17-19 

Sted: Familiehuset, Grønland 30, 5. etasje 

 
Tilstede: Miriam Naoum (fra Jordal skole, leder) 

Mevan Omar (Sterling) 

Didrik Koren (F21) 

Petter Mathisen (F21, vara) 

 

Olaf Svorstøl, BU- medlem 

Nichirvan O. Hewel 

Tore Møller 

 

  

Fra administrasjonen: Lars Høgmo, møtesekretær 

  

Forfall:           Jenny Johnsen (Etterstad skole, nestleder) 

           Luka Dyrnes (Jordal, vara) 
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Saksliste: 

 

Saker til videre drøfting /oppfølging 

  

Status for rekruttering av nye medlemmer til ungdomsrådet v/ Miriam: 

 Det er sendt mail til Kongshavn, men den er ikke besvart. 

 Snakket med klubbrådet som sa de skulle sende en representant, men det ble ikke gjort. 

 Det sendes forespørsel til Jordalklubben, Hersleb og Kongshavn Vgs. 

 Vålerenga har besvart og sender Jonas Munkvold Reigstad. 

 Vi snakker med Hersleb etter sommerferien. 

 

Ungdomskonferanse 2014 v/Lars Høgmo 

Arbeidsgruppa til Ungdomskonferansen 2014 skal startes. Tore Møller er ansvarlig fra 

Ungdomsteamet. Hersleb Vgs. har sagt at de ønsker oss velkommen. Lars og Tore ønsker at vi 

skal sette opp tidsfrister for temaene til Ungdomskonferansen 2014. Denne tidsfristen er 15. 

september. Det opprettes en Facebook-gruppe for kommunikasjon utenom møtene. 

Representanter: 

Mevan fra Sterling 

Jenny fra Etterstad 

Didrik fra F21 

Miriam fra Jordal og Kongshavn 

Tore fra Hersleb 

 

Ungdomskonsert sommer 2014 v/Nichirvan 

Sted: Inne på Tøyensenteret. Det skal være á la Tøyenfesten som var tidligere. Det skal i 

hovedsak være ungdommer fra bydelen, men det kan også være litt større artister. Nichir kan 

gjøre en del, men ikke før etter 16. juni. Nichir tenkte å ha en scene i den ene enden, litt 

aktiviteter og kanskje noen griller. Ungdomsrådet ønsker å ha Nichir som leder av prosjektet. 

Rådet ønsker å ha konserten lørdag 16. august. 

 

Valg av representant til «Områdeløft Tøyen» v/ Olaf Svorstøl 

 Det bør være en representant fra Gamle Oslo Ungdomsråd til ”Områdeløft Tøyen” sånn at 

ungdomsrådet kan være med å påvirke. 

 Referansegruppa skal holde på i fem år. 

 Første møte i referansegruppa er samtidig som ungdomsrådsmøtet i dag. 

 Miriam settes opp i første omgang, men hun spør Luka og Jenny om de ønsker å gå. 

 Miriam prøver å rekke møtet i referansegruppa. 

 

Eventuelt: 

Bymiljøetaten inviterte SUR og GOUR til en høringsrunde om stengingen av Finnmarksgata. Det 

er 10. juni klokken 18:00 hos Bymiljøetaten i Strømsveien 102, rett ved Helsfyr T-bane. 

 

Olaf har snakket med BU om Ungdomsrådets ønske om billigere vaksiner. 

 

 

 

Miriam Naoum                Lars Høgmo / Didrik Koren 
leder                                         referent 


