
 
 
                            PROTOKOLL 
 
 
PROTOKOLL FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR BARN OG UNGE. 
MØTET FANT STED I BYDEL 2 GRÜNERLØKKA 02.06.04 I 
ADMINISTRASJONENS LOKALER MARKVEIEN 57. 
 
Tilstede: Pinar Acik , Hamoud Sanna (Hersleb skole), Noruddin(Lakkegata skole), Vuhao og 
Dadi (X-Ray), Rafik (Centrum Tgers IF),  
 
Fraværende:  Audun, Sinsen skole og Sinsen kulturhus. 
1. PRESENTASJON AV REPRESENTANTER 
Det ble en kort presentasjon av rådets representanter.  
 
2. VALG AV LEDER OG NESTLEDER 
Rafik  (centrum Tigers IF) ble enstemmig valgt som leder 
Dadi (X-ray) ble enstemmig valgt som nestleder 
 
3. INFORMASJONSRUNDE 
Lakkegata skole: Skolen er ferdig oppusset, hele skolegården skal rustes opp. Det blir nye 
leker i skolegården også. Strykjernparken skal også rustes opp. Fargerikt fotballturnering 5. 
juni mot vold og rasisme. 
Hersleb skole: Det skal være loppemarked 12 juni for å finansiere reisen til Tyskland 
(hvitebusser), tsjekkia og Polen. Ungdommene har også samlet penger ved hjelp av 
kakelotteriet og ved å samle tommeflasker. 
Heimkunnskapsrommet er ferdig oppusset, klasserommet til 9. trinnet skal pusses opp, 
frivillige har meldt seg til dette arbeidet. 
Centrum Tigers IF: Basketballgruppa var på turnering i Sverige. Ungdomskontakten hadde 
nattbasket for 7. klassinger  på Vulkan. 
X-Ray : Abraco Norges første R’n’B/ dancehall festival starter torsdag 10 juni og avsluttes 
lørdag 12 juni. Det skal være 2004’s hotteste musikk med en blanding av etablerte artister og 
morgendagens stjerner. X-Ray ungdomskulturhus i samarbeid med Vulkan og fabrikken 
utarbeidet en innendørs og utendørs festival i Brenneriveien. Det skal være en stor utescene 
og en Dj utescene på fabrikken. Det skal være en talent scene på fredag 11og lørdag 12 juni. 
Utveksling: X-Ray ved Dancing youth har utveksling med Franrike, England og Sverige, 
Totatlt er det 55 deltagere, alle grupper artister opptrer på Abraco festivalen. 
Sommeraktiviteter : X-Ray arrangerer hyttetur til Kinsbakken (Stavern), det blir også 
Go – cart og badeturer. Dancing Youth har dansekurs 5-16 juli. For påmelding sjekk             
www.x-rayukh.no. 
Dragen junior klubb og Sinsen kulturhus har også sommer aktiviteter. 
 
4. INFORMASJON OM DIVERSE SAKER 
Utsettes til neste møte på grunn av sykdom. 
 
 
 

http://www.x-rayukh.no/


5. UTLYSNING AV INDRE ØST MIDLER 
Vi bruker samme plakat som i fjor med små forandringer til utlysning av midler, Farooq 
sørger for at plakatene er trykket ferdig til neste møtet i august. 
 
6. PLANLEGGING AV MØTER 
Utsettes til neste møte  tirsdag 24 august . 
 
 
Referent 
Farooq Farooqi 
Sekretær 
 
 
 
 


