
Møtereferat 06.04.22 
  

 

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 

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 

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

Jørgen Raphaug Teksten – 8.klasse Eid x X x 

    

Kristin Johnsen -veileder/ansvarlig   X  X x 

Ansvarlig møteinnkalling neste møte:   Peder  

 

Tema/gjennomgang Konklusjon Ans

var 

Utf

ørt 

Presentasjonsrunde og 

velkommen til ny 

representant. 

Velkommen til Jørgen Raphaug Teksten fra 8.klasse Eid. 

Tekstenj@gmail.com 

Moan 8 7212 Korsvegen 

92331990 

  

Referat fra Kick off 

16.mars kl 12-16 –om 

ungdomsmedvirkning v 

de som deltok: Marwa, 

Jon Marius og Marie. 

 

Marie informerer om 

ungdomsprosjektet. 

Bra opplegg –overraskende at alle hadde samme ide 

med ulike løsninger. Interessante og bra underholdning 

og informasjon.  

Marie: Ønskelig at vi får til ett treffsted som skal være på 

forskjellige plasser i kommunen. Ønsker å få til dette før 

sommeren.  

Hvilke ungdommer kan være med å lage dette? 

-hør m miljøarbeiderne om å finne noen som passer fra 

hver plass- 

  

mailto:Tekstenj@gmail.com


-bruke leder og eller nesteleder fra elevrådene 

-presenter ideen for elevrådene og snakke med 

Trivselslederne Einar, Rolf på Lundamo u. 

 

Hvor ofte og hvor?  

1 gang i uka på fredager på ulike plasser. Eid fritidsklubb, 

Flå samfunnshus, kantina Gimse ungdomsskole, festsalen 

Lundamo ungdomsskole. Kl 18 –22. 

 

Budsjett –hva må kjøpes inn? Ønsker gratis mat, 

samarbeide med pizzaplasser, sanitetsforeningene –

matkurs? Mer smak, butikker. 

 

Hvem kan vi samarbeide med? Sanitetsforeningene, 

Røde Kors/nattevandrerne, FAU, idrettslag. 

 

Skal det koste noe å være der? Gratis 

Bør settes opp buss som må være gratis- rundtur. 

 

Marie informerer Maria Spjøtvoll om dette og hva som 

skal skje videre i saken. 

 

Referat fra møtet med 

Dag Petter Hollekim om 

Miljøplanen og 

medvirkning.  

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.  

Mail sendt til rektorene med svarfrist 20.april. 

 

 Inviter Dag Petter Hollekim kl 15.00 - mail sendt 

  

Referat fra 

Gjenåpningsfesten fra 

hver skole. 

Bra opplegg synes de som var der. Alle ble ransaket før 

innslipp. Registreringa gikk for sakte, litt for dårlig 

opplegg på det. God stemning.  

  



Påmelding, 

informasjon, rusfritt. 

Hva kan gjøres bedre? 

 

 

 

 

 

 

 

Kristin informerer om 

Flå flerbrukshus. 

Solgte masse i kiosken –brus, iskaffe og Pringles. Gikk 

mest brus.  

Peder og Marianne og Trym jobbet og skriver det på 

timeslista. 

Det ble tull med påmeldingen -det er vanskelig å 

kommunisere med rektor og lærere. 

Mange ungdommer ønsker dette igjen –flott rusfritt 

tiltak. 

Bra med mange vakter og nattevandrere. 

Solidaritetsdag Melhus 

vg er gjennomført - 

planlegge når det skal 

takkes. 

Melhus vg har gjennomført sin Solidaritetsdag og det er 

kommet inn 74009,- kr. I tillegg skal TO klassen selge 

påsketing og de pengene skulle også overføres til Naimas 

barnehjem. Skolekostnadene til barna på barnehjemmet 

(for et helt år) i 2022 er kr 742,900 KES ca 56 480,- nkr. 

Det er ett ønske fra Naima at pengene brukes til dette 

samt til helseforsikring i 2022 kr 11 825 NOK på alle 26 

barna. 

Det må lages en takkeplakat som Marwa og Marie 

ordner til neste møte til Melhus vg også må dette addes 

på filmen av Trym til neste møte. 

  

Filmen Makta rår. 

Videre arbeid 

Bør vises for 9. og 10.klasse.   

Mulige datoer: 25/4, 2/5, 3/5, 9/5, 10/5, 16/5, 18/5, 

25/5, 26/5 - da er kultursalen ledig. 

Det må ev bestilles buss – 1 til Eid og 2? Til Lundamo. 

Sendt mail til Håvard Bustnes med frist 20.april. 

 

  

Referat fra 

Klesbyttedagen 

Marianne og Marie var der – ikke så mange som kom 

som de håpet på. Ingen ungdommer kom. Må være mer 

reklame for dagen neste år. Klær som ble til overs gikk til 

Gullkornet.  

  

Nye medlemmer Ikke fått kontakt med Øya som vi mangler en rep fra. 

Sofie og Trym følger opp. 

  



Informasjon om 

filmteam og Maria 

Spjøtvoll på besøk 20. 

April. Bestem tidspunkt. 

Filming 20.april kl 15.30 - introduksjonsfilm til Absolutt 

prosjektet. 

  

Jakker med logo Kristin bestiller jakke til Jørgen og Jon Marius og Filippa.   

    

 

 


