PROTOKOLL
fra styremøte 31.mai 2019 i Ungdomsrådet for Fjellregionen
Til stede: Hedda Johansen, Karoline S. Jordet, Ørjan Lønningen (UE Hedmark/regionrådet) og Rune
Jørgensen (sekretær)

1. Status og videre arbeid med aktuelle saker
- Masterplan – søknader og framdrift
Rune Jørgensen orienterte om at arbeidsutvalget i regionrådet har godkjent en treårig avtale med
Ungt Entreprenørskap i Hedmark. Avtalen innebærer at UE tar ansvar for gjennomføring av
masterplanen.
Ungdomsrådet har ansvar for finansieringen av klimatoppmøtet. Søknader til UFT og FIAS er innvilget
med henholdsvis 25.000 kroner og 50.000 kroner (fordelt med 35.000 kroner til klimatoppmøte og
15.000 kroner til markering av verdens forbrukerdag. Sparebankstiftelsen har avslått søknad, mens
svar fra Miljøverndirektoratet og Fylkesmannen i Hedmark ikke har kommet.
- Klimatoppmøte 4. oktober og kveldsarrangement 3. oktober
Styret diskuterte flere mulige innslag på begge arrangementene. Ørjan Lønningen noterte alle
innspillene, gjør en del undersøkelser og kommer tilbake med en skisse for detaljert program og
videre arbeid.
Statsråd Ola Elvestuen har ikke svart på invitasjon om å delta, men under møtet kom Nils P. Hagen
(Venstre-politiker) innom og tok på seg ansvar for å forsøke og få deltakelse fra politisk ledelse på
møtet.
Videre planlegging skjer på eget møte, som Ørjan Lønningen har ansvar for å invitere til,
- Ungdomskonferanse for alle fjellområdene
Rune Jørgensen orienterte om at det arbeides med å få arrangert en slik konferanse i løpet av
høsten/vinteren i regi av Fjellnettverket. Mer informasjon kommer etter hvert.
- Aktivitetskort/kulturkort
Rune Jørgensen orienterte om at han ikke har fått fulgt opp dette etter vårmøte, men vil gjøre dette i
løpet av sommeren.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

2. Høstmøte i tillegg til klimatoppmøte?
Programmet under klimatoppmøtet blir for trangt til å gjennomføre et møte samme dag med valg etc.
Det var derfor enighet om mat det gjennomføres et eget høstmøte noe senere med følgende innhold:
Oppdatering om aktivitetene i Ungdomsrådet
Status integreringsarbeid med utgangspunkt i «Sammen om rett aktivitet for alle»
Evaluering av klimatoppmøtet og videre arbeid
Dagens tema knyttes til aktivitetskort/kulturkort
Endring av vedtektene, der styret utvides fra to til fire medlemmer
Valg av styre og leder og nestleder
Vedtak:
Det gjennomføres et ekstra høstmøte fortrinnsvis i slutten av oktober.
Sekretær finner dato og varsler voksenkontaktene i kommunene.
Endelig dagsorden fastsettes på nytt styremøte fredag 4. oktober kl 1430.

3. Eventuelt
Karoline S. Jordet orienterte om at det i Rendalen planlegges et rusfritt arrangement neste år,
som det kan være aktuelt med samarbeid om.

