
PROTOKOLL FRA  UNGDOMSRÅDSMØTE 25.08.2014  
 

Tilstede:  

Moizza Hussain (leder) 

 Helene Wiese (nestleder) 

Ane Staubo 

Aksel Kolstad  

 

Fra administrasjonen:  

Jeannette Wold ( sekretær )  

 

Forfall: 

Per Melsom, politisk oppnevnt representant 

Jakob Bogen  

Kim Omane 

Fredrick Falck Skogstad 

 

 

 

SAKER: 

 

29/14 GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG PROTOKOLL 

 Godkjent uten merknader  

 

30/14 LYS I MÆRRADALEN –OPPFØLGING 

 Moizza skal følge opp dette hos Bymiljøetaten/ Hafslund 

 

31/14 BU-SAKER OG PROTOKOLL 

 Gjennomgang av sakskartet. Følgende vedtak ble fattet: 

 

139/14 Forslag om nye humper og endring av fartsgrenser på skoleveier.  

 « Ungdomsrådet støtter bydelsdirektørens forslag til vedtak» 

 

140/14 Ostadalsveien- forslag om ombygging av humper i forbindelse med  

 reasfaltering 

«Ungdomsrådet støtter bydelsdirektørens forslag til vedtak» 

 

141/14 Brev sendt forsvarsministeren vedrørende kunstgressbane 

« Bydelens barn og unge trenger absolutt en ny 11-bane. Bydelen har bare fire 

11-baner fra før, hvorav èn er islagt om vinteren. Med 6166 medlemmer i 

alderen 6- 19 år i de idrettslag som har store fotballavdelinger, sier det seg selv 

at det trengs flere baner både til trening og kamper på høyere nivå. En 11-bane 

ved FO-bygget for de eldre lagene vil kunne avlaste presset på de andre banene 

og gi mulighet for å trene i nærmiljøet for de yngste spillerne»  

 

151/14 Søknad om støtte til nytt klubbhus for IL Heming 

«Ungdomsrådet støtter Venstres forslag om å støtte søknaden om nytt klubbhus 

til IL Heming» 



 

32/14  ORIENTERINGSSAKER 

 Tobakksfri skoletid fra 1. juli – Informasjon om lovendring 

«Ungdomsrådet tar informasjonen til orientering. Rådet synes det er et bra tiltak og ser 

positivt på lovendringen. Det stilles spørsmål om hvor enkelt det blir å gjennomføre, 

særlig med tanke på snus-bruk, og hvordan den enkelte skole får fulgt opp dette.» 

Medlemmene undersøker på sine respektive skoler hvordan dette er tenkt 

informert ut til elever og ansatte, og hvordan gjennomføringen følges opp 

 

33/14 PLANSAKER 

 Ingen nye plansaker, eller innspill i de saker vi skal følge spesielt opp 

 

34/14 EVENTUELT  

 Aksel må trekke seg som SUR-representant. Foreslår Fredrick  som ny representant. 

 Diverse opplæringstilbud gjennom UNGorg videresendes medlemmene. 

 Resten av ungdomsrådsmidlene utlyses i høst. Jeannette annonserer i lokalavisen med 

søknadsfrist før novembermøtet 

  

 

 

 

Møtet ble avsluttet  19.15 

 

 

 

 

 

Moizza Hussain      Jeannette Wold 

leder       sekretær 

            

    


