PROTOKOLL
fra styremøte 27. februar 2020 i Ungdomsrådet for Fjellregionen
Tilstede på Nord-Østerdal videregående skole: Hedda Johansen, Karoline S. Jordet og Rune
Jørgensen (sekretær)

1. Ungdomskonferanse i regi av Fjellnettverket
Rune Jørgensen informerte om at det er tre påmeldte fra Fjellregionen til ungdomskonferanse
i regi av Fjellnettverket 13.-15. mars i Valdres – to fra Rendalen og en fra Tolga.
Det arbeides fortsatt for at flere skal bli med, og per i dag er det 32 påmeldte totalt.
Verken Hedda Johansen eller Karoline S. Jordet kan delta.
Vedtak:
Informasjonen tar til orientering.

2. Hematt 27. mars i Oslo
Arrangementet Hematt arrangeres 27. mars i samarbeid med Livestock på Vulkan i Oslo.
Dette er et arrangement som både skal promotere regionen og bidra til tilflytting.
Det er veldig positivt om styremedlemmene i ungdomsrådet kan delta, og kostandene vil i
tilfelle bli dekket.
Vedtak:
Hedda Johansen og Karoline S. Jordet avklarer om de kan delta og gir tilbakemelding til
Rune Jørgensen så snart som mulig.

3. NOU 2019:19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom – høringsuttalelse
Den offentlige utredningen om likestillingsutfordringer blant barn og unge er på høring.
Utredningen inneholder forslag om en rekke tiltak.
Styremedlemmene og sekretær gjennomgikk punkter til uttalelse etter at dette ble diskutert på
siste møte i januar, og det var enighet om at endelig utkast skrives og sendes
styremedlemmene for tilbakemelding før det leveres.
Vedtak:
Styret i ungdomsrådet avgir uttalelse, og endelig forslag sendes på mail fra sekretær
for godkjennelse av styremedlemmene før levering.

4. Vårmøte
Det ble bestemt på siste styremøte at trafikksikkerhet skal være tema på årets vårmøte
sammen med orienteringer og valg av nytt styre. Hedda Johansen snakker med kandidat til
styreleder som ble diskutert.
Rune Jørgensen foreslo 17. eller 24. april som dato, og det var enighet om å prioritere disse
datoene med 17. april som førstevalg.
Rune Jørgensen sjekker ut mulighetene med Trygg Trafikk.
Vedtak:
Vårmøte gjennomføres fortrinnsvis 17. april eller 24. april.

5. Deltakelse på forbrukerdag på Røros 19.mars
Hedda Johansen informerte om at hun er forespurt om å delta på forbrukerdag på Røros 19.
mars på tilsvarende arrangement som Karoline S. Jordet deltok på i fjor.
Rune Jørgensen informerte om at det også er snakket med Ørjan Lønningen om deltakelse
fra ungdomsbedrift.
Begge deler kan være aktuelt.
Vedtak:
Hedda Johansen avklarer deltakelse på arrangementet med Ørjan Lønningen.

6. Eventuelt
Ingen saker til behandling

