PROTOKOLL
fra styremøte 14, januar 2019 i Ungdomsrådet for Fjellregionen
Til stede: Hedda Johansen, Karoline S. Jordet, Ingrid Eide (UE Hedmark) og Rune Jørgensen (adm)

1. Videre arbeid med klimaspørsmål
Styret har gjennom dialog etter høstmøtet pekt på videre arbeid med klimaspørsmål og inkludering
som viktige saker for Ungsomsrådet å ha fokus på.
Leder og sekretær deltok sammen med UE Hedmark på et møte før jul sammen med næringsliv
og skole for evaluering av høstens klimatoppmøte, der det var en klar konklusjon at dette burde
fortsette og utvides til et større arbeid.
Ingrid Eide fra UE Hedmark deltok derfor i dialog om dette, der det ble konkludert med at det lages
en masterplan for et treårig prosjekt med ulike temaer: Forbruk, mat og transport.
Innhold på Klimatoppmøte 2019 ble også diskutert og arbeidsoppgaver fordelt.
Rune Jørgensen utarbeidet etter møtet en skisse til slik masterplan, som det vises til for detaljer.
Vedtak:
Det arbeides for å gjennomføre Klimatoppmøte 2019 og et treårig prosjekt for videre arbeid
med klimaspørsmål.
Administrasjonen og styret sender søknader dit det er mulig for å finansiere arbeidet etter
at plan er klar

2. Vårmøte i Ungdomsrådet for Fjellregionen
Rune Jørgensen informerte om at prosjektleder Sergio Chavez i «Sammen om rett aktivitet for
alle» har sagt ja til å delta på vårmøte for å informere om sitt arbeid.
Det var enighet om at i tillegg til dette blir programmet en workshop om hvilke tiltak ungdommen
kan bidra med for bedre inkludering i sin kommune, informasjon om arbeidet med klimaspørsmål,
orientering om aktivitetene i kommunene fra ungdomsrådene og eventuelt.
Møtet gjennomføres fredag 22. mars (med forbehold om at Sergio kan denne dagen, noe Rune
sjekker).
Vedtak:
Vårmøte gjennomføres fortrinnsvis fredag 22. mars med tema inkludering i tråd med
informasjon/diskusjon under styremøtet.

3. Eventuelt
Rune Jørgensen informerte om at han under ledersamling i Hedmark fylkeskommune sist fredag
blant annet orienterte om Klimatoppmøte 2018 og planene om fortsatt arbeid. Dette ble meget
godt mottatt.
Tynset 14. januar 2019
Rune Jørgensen

