
PROTOKOLL FRA  UNGDOMSRÅDSMØTE 03.11.2014  
 

Tilstede:  

Moizza Hussain (leder) 

 Helene Wiese (nestleder) 

Aksel Kolstad  

Jakob Bogen  

Kim Omane 

Ane Staubo 

Olav Moseid Tryti (vara) 

 

Fra administrasjonen:  

Jeannette Wold ( sekretær )  

 

Forfall: 

Per Melsom, politisk oppnevnt representant 

Fredrick Falck Skogstad 

 

 

 

SAKER: 

 

43/14 GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG PROTOKOLL 

 Godkjent uten merknader.  

 

44/14 BUDSJETT 2015 

Jeannette informerte om status i budsjettprosessen. Rådet tar til orientering bydelens 

økonomiske situasjon. 

 

45/14 FORDELING AV UNGDOMSMIDLER 

Rådet etterspør oppfølging av regnskap og rapport etter tildelte midler. Jeannette skal 

følge opp dette bedre, slik at det sikres at pengene går til tildelt tiltak. 

Det var innkommet èn søknad innen fristens utløp. 

1. Søknad om støtte til Jonas Stene Preston- Vennegruppe som vil trene fotball. 

Søknadssum: kr.4785,- 

 

Vedtak:  

Søknad om støtte til vennegruppe som vil trene fotball, avslås. 

Begrunnelse: Søknaden faller ikke inn under tildelingskriteriene. Det søkes om 

utstyr til den enkelte/laget. Ungdommene kommer dessuten i vesentlig grad fra 

bydel Ullern. 

 Ungdomsrådet kommer med følgende forslag: 

Gressbanen er islagt om vinteren og kan ikke brukes som fotballbane. 

Det anbefales å ringe lokale idrettslag for å spørre om ledig kapasitet og om å 

låne utstyr. 

Vennegjengen kan registrere seg som lag i Oslo idrettskrets og få hodestøtte for 

dermed å kunne kjøpe utstyr. 

 



Vi utlyser midlene på nytt med forlenget søknadsfrist til 25.11. 

 Jeannette sender oppslag om midlene som kan henges opp på den enkelte skole 

 

 

46/14 LYS I MÆRRADALEN –OPPFØLGING 

Moizza har ringt Hafslund som sier det ikke er deres ansvar. Hun ringer Bymiljøetaten  

i morgen. 

 

47/14 BU-SAKER OG PROTOKOLL 

Gjennomgang av sakskartet. Kommenterte sak 200/14 Kulturpris og 201/14 

Frivillighetspris. Ungdomsrådet bifaller valg av kandidater 

 

48/14  ORIENTERINGSSAKER 

 Opplæringslørdag 8.11- ingen har anledning til å være med. 

 Øst-vest dialogseminar i bydel Grorud 15.12: Jakob er påmeldt. Ane og Moizza 

melder seg på. 

Vi tar opp temaet neste møte, slik at våre representanter kan komme med innspill på 

dialogseminaret 

 

 

49/14 EVENTUELT  

 Ingen saker 

 

 

 

Møtet ble avsluttet  18.30 

 

 

 

 

 

Moizza Hussain      Jeannette Wold 

leder       sekretær 

            

    


