
Referat 20.04.22 
 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 

Jørgen Raphaug Teksten – 8.klasse Eid X X X 

    

Kristin Johnsen -veileder/ansvarlig   X  X X 

Ansvarlig møteinnkalling neste møte:  Jon 

Marius 

  

 

Tema/gjennomgang Konklusjon Ans

var 

Utf

ørt 

Nye medlemmer fra 

Øya - status 

Ikke fått kontakt med skolen ennå.   

Ungdomsmedvirkning – 

er det gitt referat til 

Maria? 

 

Ikke fått gjort ennå -Marie informerer snarest til Maria.   

Dag Petter Hollekim om 

Miljøplanen og 

medvirkning kommer kl 

15.00 

Mail sendt til rektorene med svarfrist 20.april, fått svar 

fra Gimse, Eid og Øya. Send mal på faktaark til skolene 

med de 95 truede artene og 45 fremmedarter –se lista 

som er lagt ved presentasjonen til Hollekim. Hver skole 

kan ta hver sin art –ev hver klasse. Hollekim vil lage en 

liste med forslag til tiltak som skal inn i Miljøplanen. 

Gjøres på pc ikke på ark. 

  



Formannskapet skal behandle planen i november – og 

faktaarkene legges frem der.  

Marianne og Trym lager det som skal sendes ut til 

skolene – innen 4.mai også sender vi det ut til skolene 

11.mai. Ber om at de returnerer før sommerferien ev 

innen 1.sept. 

 

 

Maria med filmteam på 

besøk - og vi må 

stemme over navn til 

Ungdomsprosjektet. 

Navnet ble e Me (E ME) – Trym designer en logo og 

sender Maria i kveld. 

  

AtB kommer kl 16.00 Ønsker innspill om mikromobilitet i Melhus samt 

Flexibussen. 

Husk å nevn at vi ønsker buss til Treffpunktkveldene. 

 

Presentasjonen blir oversendt. Melhus skal være en 

testpilot i mai, alle deltagere får gratis 30-dagers billett. 

De sender ut info til Kristin i neste uke som vi skal sende 

videre til Eid og Gimse for å få med folk til 

testpilotprosjektet i mai.  

Mikromobilitet - ønskelig i Melhus sentrum. I forbindelse 

med nye Melhustorget og Aktivitetsparken. 

Pilot Sykkelsafe - står bokser ved skysstasjon. 

 

Innspill: Ønskelig med skyssbevis/skolebusskort på 

mobilen.  

 

  

Solidaritetsdag Melhus 

vg. 

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.  

  



Passer best for Håvard 25.mai - Marianne mailer 

rektorene. Kristin sjekke om salen er ledig.  

Gimse sin buss går 14.50 og de starter 09.00. 

Lundamo starter 08.30 og slutte 14.00 

Eid starter 08.45 -slutter 14.10. 

 

Svare ut spørsmål om 

beredskap og 

polititjenester 

Utsettes til neste møte 11.mai.   

Info om møte ang 

Kommuneplanens 

Samfunnsdel 

Mandag 09.mai kl 09.30-11.30 i kommunestyresalen. 

Fra Ungdomsrådet deltar: Jon Marius, Jørgen, Filippa, 

Marie, Marwa, Peder.  

  

Kenya tur i høstferien 

(7.oktober starter 

ferien) 

Jørgen, Marie, Marwa, Marianne, Trym, Peder, Filippa. Er 

interessert i å være med. Alle må sjekke hjemme om de 

får lov og det vil bli en egenandel på ca 4000,-  

  

 Dagskonferanse for 

ungdomsråd 

Se mail fra 08.04 fra Ellen Jermstad Haugan 

 

  

 


