
   
 

   
 

Møtereferat 10.09.22  

Kl. 16.00 - 19.00 

 Arkivsak nr.  

 

Navn  Innkalt  Til stede Tilsendt 

referat 

Marianne Nordhaug – 2.året Heimdal vg - leder X x x 

Marwa Shirin Khan – 1.klasse Melhus videregående 1.klasse -

nestleder 

x x  

Trym Øien – 2.året Heimdal videregående X x x 

Peder Skåle Andreassen – videregående X x x 

Jon Marius Lindreitli – 9 klasse Lundamo X x x 

Marie Konstad – Gimse u 10.klasse X x x 

Filippa Triola Høyden Dehlin -9.klasse Gimse ungdomsskole x x x 

Marie Nordhaug Lyngen – 9.klasse Lundamo ungdomsskole X x x 

Jørgen Raphaug Teksten – 9.klasse Eid x x x 

Savannah Lie Bredesen –9.klasse Øya ungdomsskole x x x 

Kristin Johnsen -veileder/ansvarlig   X  x x 

Ansvarlig møteinnkalling neste møte: Marie N.L    

 

Tema/gjennomgang Konklusjon Ansvar 

Oppfølging av saker:   

Nytt medlem fra Gimse Marie Konstad , 15 år -Gimse u 10 kl. – Velkommen!  

Adgangskort 

 

Utleveres   

Oppdatering i forhold til 

Ungdomsmedvirkningsgruppa 

av Marie, Peder og Marwa. 

 

Jeanette Paulsen er ny kontaktperson. Dere får 

avvente mail fra henne. 

 



   
 

   
 

Arbeid omkring registrering 

av Fremmedarter – status v 

Marianne og Trym 

Alle skjemaene er sendt ut til rektorene og Dag 

Petter Hollekim. Marianne ikke fått noen 

tilbakemeldinger ennå - ingen har skrevet inn av 

skolene ennå. Frist for skolene er 15.september. 

Marianne sender ut en reminder til rewktorene i 

dag. 

 

Influenceren – saker som kan 

markedsføres 

Vi tar dette som fast punkt på møtene fremover.   

   

Ungdomskonferansen på 

Utøya 15.0g 16 september.  

Stopp hatprat 

Planlegging av oppfølging av konferansen. Fordeling 

av workshops på konferansen. Alle må notere og 

tenke at vi skal lage noe for ungdomsskolene på 

dette temaet.  

Utlevering av flybilletter og togbilletter. 

 

Gave til de som slutter 

 

Har sjekka med kulturskolen –venter på svar. Kristin 

forhører seg med lokal kunstner. 

 

Nye medlemmer 

 

 

 

Valg av nestleder 

 

Vi trenger ett nytt medlem fra Eid, helst 8. klasse. 

Jørgen sender rektor Eid – Hild Estenstad – en mail 

om at vi trenger ett nytt medlem. 

 

Marwa Shirin Khan er valgt til nestleder. 

 

Sett opp møtekalender 

fremover. 

Lag årshjul 

Mandager kl. 16.00 -19.00  

Datoer: 12.09 - 3.10 - 24.10 -14.11- 5.12 - 9.1.23 

Møteansvarlig settes opp av Marianne og legger lista 

i Teams.  

Trym lager ett utkast til årshjul og legger i Teams der 

alle kan fylle inn. 

 

   

Nordkak –kakesalg til inntekt 

for barnehjemmet. 

Oppdatering på salget. 

Hvordan utvikle ett 

samarbeid med skolene om 

fast innsamling. 

 

 

 

Neste møte 

 



   
 

   
 

 

Melhus Høyre ønsker innspill 

fra Ungdomsrådet på 

fremtidens Melhus 

29.09.22 kl. 19.00 -sted kommer senere. 

Ønsker innspill fra UR hvordan ungdommene vil 

Melhus skal være/bli. Det må lages en presentasjon.  

-varm og gratis skolemat 

-bedre fritidsklubblokaler 

-forebygge rus ved å få bedre og flere fritidsklubber, 

en plass å være, arrangere flere rusfrie fester på 

helg,  

-styrke det forebyggende arbeidet ved å ansette 

flere 

-lage billige ungdomsboliger –kommunale hybler,  

-bedre kollektivtilbudet i hele kommunen 

-ambulerende helsestasjon for ungdom 

Trym og Marwa og Marie kan ikke delta. Jon Marius, 

Jørgen, Peder, Marianne, Savannah. 

 

Marwa oppretter dok på Teams der alle må skrive 

inn. Alle må skrive inn innen 26.09.22.  

 

Opprette kontakt med 

helsestasjon for ungdom 

angående ambulerende 

helsestasjon og ambulerende 

klubb 

  

Påmelding UFT i november Mail 06,07 – Savannah –Peder, Jon Marius og Jørgen 

er interessert. Vi avventer påmelding til vi er 

fulltallige. 

 

Fleksibel transport Mail 18.08 -neste møte  

Det må skrives en felles 

uttalelse om aktivitetsparken 

på Monstuflata, med litt om 

hva slags verdi den vil gi til 

ungdomsmiljøet i kommunen. 

Oppgaver må fordeles her på neste møte.  

Henvendelse fra Melhus 

Eldreråd 

Ønskelig med servering på Eldres dag 6.oktober. kl 

18.00-20.30. Marianne, Filippa, Jon Marius, Marie K, 

MArianne følger opp videre. 

 

 

 

 


