PROTOKOLL
fra styremøte 14, juni 2018 i Ungdomsrådet for Fjellregionen
Til stede: Kristine H. Feragen, Karoline S. Jordet og Rune Jørgensen (adm)

1. Orienteringer
Kristine orienterte om at hun fortsetter skolegangen i Canada til høsten, og derfor må trekke seg som
leder i Ungdomsrådet for Fjellregionen.
Karoline orienterte om at hun har søkt om å fortsette skolegangen i Trysil til høsten, og vil få avklart
dette løpet av juli. Hun avklarer om hun ønsker å fortsette som nestleder eller være kandidat til
ledervervet, og informerer Rune Jørgensen om dette i løpet av sommeren.
Rune orienterte om at han vil bistå med å finne en eller flere kandidater når Karoline har en avklart
situasjon.
For øvrige orienteringer – se sakene under.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering, og det planlegges valg under høstmøte.

2. «Klimatoppmøte» for elever i videregående skole
I tråd med forslagene som kom fram under vårmøtet, utarbeidet styret et miljøbrev med forslag til tiltak
som ble sendt kommunene og skolene i Fjellregionen, elevrådene, fritidsklubbene, FIAS,
Næringsforum i Fjellregionen, Hedmark Kunnskapspark, Rørosregionen Næringshage, Ungdommens
Fylkesting i Hedmark, Ungdommens Fylkesting i Trøndelag og media.
Kristine har orientert om at Røros skole har fulgt opp dette med et bedre system for
søppelhåndteringen ved skolen.
Ungdomsrådet selv fulgte opp med å søke miljøfondet til FIAS om tilskudd til et «klimatoppmøte» for
elever i de videregående skolene. Det ble søkt om tilskudd på 77.650 kroner, og FIAS har innvilget et
tilskudd på 35. 000 kroner som ikke dekker bespisning.
Rune informerte om at han tar ansvar for å håndtere kostandene til bespisning.
Styret diskuterte hvordan klimatoppmøte kan gjennomføres.
Vedtak:
Rune tar kontakt med rektorene for å avklare deltakere fra skolene, dato for gjennomføring av
«klimatoppmøte», avklarer om UE Hedmark kan ta ansvar for detaljplanlegging og
gjennomføring og orienterer styret om resultatene. Programmet utformes slik at det blir
orientert om oppfølging av miljøbrevet i kommunene.
Det tas sikte på å gjennomføre «klimatoppmøte» i løpet av høsten kombinert med møte i
Ungdomsrådet for rapportering og valg, og Rune utarbeider nødvendige dokumenter som
behandles av styret per mail/telefon.

3. Eventuelt
Det ble reist spørsmål om dekning av kostnader for styrets deltakelse på ulike arrangementer.
Rune beklaget at det ikke tidligere er orientert om at kostander selvsagt skal dekkes, og han ber
konsulent Mariann Streitlien ta kontakt med Kristine og Karoline for å få gjennomført nødvendige tiltak
umiddelbart.
Tynset 14. juni 2018
Rune Jørgensen

