
Møtereferat 09.03.22 
 Arkivsak nr.  

 

Navn  Innkalt  Tilstede Tilsendt 

referat 

Marianne Nordhaug – 1.året Heimdal vg - leder X X X 

Sofie Gåsbakk – 2.året Heimdal vg -nestleder X X X 

Trym Øien – 1.året Heimdal vg. X X X 

Peder Skåle Andreassen – 10. klasse Eid ungdomsskole X X X 

Jon Marius Lindreitli – 8 kl Lundamo X X X 

Marwa Shirin Khan – 10.klasse Gimse ungdomsskole X X X 

Filippa Triola Høyden Dehlin - 8.klasse Gimse ungdomsskole x X x 

Marie Nordhaug Lyngen – 8.klasse Lundamo ungdomsskole X X X 

    

Kristin Johnsen -veileder/ansvarlig   X  Syk  

Ansvarlig møteinnkalling neste møte:   Marianne  

 

Tema/gjennomgang Konklusjon Ans

var 

Utf

ørt 

Påminnelse om Kick off 

16.mars kl 12-16 

Ungdom styrker 

ungdom i 

Kommunestyresalen. 

(se forrige 

møtereferat.) 

Marwa, Filippa, Jon Marius, Marie og Peder deltar 

sammen med Kristin. 

  

Kl 15.15 Dag Petter 

Hollekim presenterer 

Miljøplanen og ett 

forslag til medvirkning. 

Forslag til samarbeid.  

Forslag om oppgave å lage et faktaark om hver art på 

rødlista og hver art som er verste fremmedarter. Det går 

eventuelt an å bruke skolene i Melhus for å lage disse 

arkene. Frist før sommerferien. Vi kan høre med Kristin 

og høre med skolene hva de tenker om opplegget.  

Dag Petter Hollekim kommer tilbake 20.april.  

 

  



Vi hører hva Kristin mener om saken og tar opp saken 

igjen møte 30.mars.  

Kl 16.00 Hege 

Willandsen fra Trønder 

Event  nformerer om 

Gjenåpningsfesten og 

hvordan vi skal 

samarbeide der. 

Innspill fra Kristin – Kristin, Marianne og Hege må avtale 

ett intervju med pressen der vi informerer om festen OG 

understreker at det er ett rusfritt arrangement. Vi ønsker 

å få til fester for ungdom på helg. De må være rusfrie og 

vi håper foreldre kan hjelpe oss til at dette går bra. 

 

Fredag 1. april 19.30-23.00. Påmelding, Hege opprettet 

et Facebook arrangement. Kiosksalg, ungdomsrådet 

stiller med folk i kiosken, Trym og Marianne. Kioskfolk 

må møte opp 18.30. VIPPS og kontanter. Festen blir i 

Horghallen. 

Ungdomsskolene i Melhus skriver ned hvem som skal 

komme. Haugen gård stiller med 1 voksen. Rødekors 

kommer, politi er varslet. Vektere fra PCM kommer.  

Vi tar oss av markedsføring. Trønderbladet og Gaula er 

informert. Minimum 40 frivillige vakter. 

 

Vi tar opptelling på skolene. Trym og Sofie tar opptelling 

på hvor mange som kommer fra Øya samtidig som de 

verver nytt medlem. Marwa og Filippa på Gimse, Jon 

Marius og Marie på Lundamo, Peder på Eid. Svarfrist 

28.mars. Sender svarene til hege@tronderevent.no 

 

  

Referat fra Kick off 

Melhus vg v Marie og 

Filippa 

Kick offen gikk bra. Og de sender beskjed for hvilke 

datoer Solidaritetsdagen skal foregå på. Kristin 

oversender arbeidskort og brosyre.  

  

Filmen Makta rår. Mail sendt til skolene med svarfrist 1.mars om vi skal vise 

filmen. Kun fått svar fra Øya. Hva gjør vi videre? Hvem 

gjør hva? 

 

Purre på rektorene så vi får svar fra resten av skolene så 

fort som mulig. Marwa snakker med Gimse, Marie og Jon 

Marius snakker med Lundamo, Peder snakker med Eid. 

  

Referat fra fakkeltoget 

til støtte for Ukraina v 

Marianne 

Se gjerne opptak på Facebook        

Apell fra UR ved Marianne gikk bra. Ulike appeller og 

musikkarrangement, gikk rundt Buen.  

  

mailto:hege@tronderevent.no


 

Legg ut informasjon om 

gratis skibuss til 

Vassfjellet nå på søndag 

- på fb og snap. 

Alle deler på Facbook og andre sosiale medier.    

Det må lages en liste 

over hvem som er med i 

de ulike gruppene og 

det må velges en ny til 

Brukerutvalg AtB - 

møteinnkalling til dette 

er sendt på mail i dag. 

Peder blir med i Brukerutvalget AtB.  

Lista over hvem som er med i hvilke utvalg ligger under 

Overordnet ungdomsråd på teams.  

 

  

Klesbyttedagen Marianne, Filippa, Marie og Jon Marius skal være med.  

Søndag 26. mars 11-14 er det klesbyttedag i 

kommunestyresalen. De som skal hjelpe til kommer kl. 

10.  

  

Til informasjon: 

Barnekulturdagene 

Venter på svar fra Jan Erik Landrø. 

 

  

Nye medlemmer Sofie og Trym skal intervjue folk fra Eid og Øya og 

kommer med navn på neste møte. Trenger 1 gutt og en 

jente.  

 Ikke fått svar fra Øya når vi kunne komme så Sofie og 

Trym fikser nytt medlem så fort som mulig.  

  

    

 

 

 


