
PROTOKOLL FRA  UNGDOMSRÅDSMØTE 01.12.2014  
 

Tilstede:  

Moizza Hussain (leder) 

 Helene Wiese (nestleder) 

Aksel Kolstad  

Jakob Bogen  

Kim Omane 

Ane Staubo 

Fredrick Falck Skogstad 

 

Fra administrasjonen:  

Jeannette Wold ( sekretær )  

 

Forfall: 

Per Melsom, politisk oppnevnt representant 

 

 

 

SAKER: 

 

50/14 GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG PROTOKOLL 

 Godkjent. Det ble påpekt galt nr. på eventuelt- sak.  

 

51/14 BUDSJETT 2015 

Jeannette informerte om bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015.  

Rådet ser bydelens økonomiske situasjon som utfordrende, og forstår at det må kuttes 

på mange områder. Likevel ville de ønske at tilbudet til unge ble opprettholdt. 

Alle oppfordres til å komme på BU- møtet 18.12 kl. 17.00 

 

52/14 FORDELING AV UNGDOMSMIDLER 

Det var ikke kommet inn noen nye søknader, til tross for ny utlysning.  

Det gjenstår 65.000 til fordeling. 

Det ble diskutert alternative forslag til annonsering av midlene for 2015. 

Rådet vil bruke noe av midlene til annonsering i revyprogrammene på de videregående 

skolene, og overføre resten til 2015. 

Jeannette sender redigert tekst til annonse til Helene, som ordner med utlysning på 

Ullern videregående. 

Det må også markedsføres bedre til våren at ungdomsrådet har midler til ulike tiltak 

 

 

53/14 LYS I MÆRRADALEN –OPPFØLGING 

Moizza har sendt inn opplysninger om manglende lys i Mærradalen på Bymiljøetatens 

sider. Har fått beskjed om at dette nå er i orden. Hun vil sjekke dette i løpet av noen 

dager. 

 

54/14 RUSUNDERSØKELSEN 

Rusundersøkelsen  ble gjennomgått. Det ble også informert om hva enheten har gjort i  



 etterarbeid så langt. 

Ungdommen føler ikke på presset om å måtte drikke på fest. De opplever ikke at det er 

et stort problem å ikke drikke. Samtidig ser de at de som ikke drikker ikke er på 

festene like ofte som de som drikker 

 

55/14 DIALOGSEMINAR 15.12 BYDEL GRORUD 

Rådet mener  at det kan være ulikheter mellom øst og vest, men  opplever ikke dette i  

stor grad selv. Jakob og Ane går på dialogseminaret som arrangeres av Grorud 

ungdomsråd 15.12 

 

56/14 BU-SAKER OG PROTOKOLL 

Gjennomgang av sakskartet.  Bydelens forslag til budsjett og rusundersøkelsen ble 

diskutert i foregående saker. Ellers ingen saker som spesielt angår ungdom. 

 

57/14  ORIENTERINGSSAKER 

 Referat fra SUR-møtet 28.10 

 

 

58/14 EVENTUELT  

 Ingen saker under eventuelt 

  

 

 

 

Møtet ble avsluttet  19.10 

 

 

 

 

 

Moizza Hussain      Jeannette Wold 

leder       sekretær 

            

    


