Protokoll styremøte Ungdomsrådet for Fjellregionen 22. oktober 2020
Tilstede: Ole Einar Dalen, Jørgen Langbakkhei, Nour Hubous, Ronja Svendsen og Rune Jørgensen (sekretær).
Ingrid Eide fra UE Innlandet deltok under behandlingen av sakene 1,2 og 3
1.

Godkjenning av protokollen fra styremøtet 27. august
Det var ingen kommentarer til forslaget til protokoll.
Forslag til vedtak:
Protokollen fra styremøtet 27. august godkjennes.
Vedtak:
Protokollen fra styremøtet 27. august godkjennes.

2.

-

Evaluering av klimatoppmøte
Ingrid Eide innledet og stikkordsmessig kom det fram følgende:
Ungdomsrådet burde ha vært koblet på tidligere
Veldig positivt at alle fire styremedlemmene deltok og hadde oppgaver
Koronatiltakene gjorde det lettere arrangementsmessig
Positivt med videoverføring
Tidsramme bra
Spørsmål fra ungdommene må forberedes bedre – tekniske hjelpemidler kan brukes for å stille spørsmål
anonymt
Ronja burde hatt mikrofon da hun takket foredragsholder
Paneldebatten ble mer samtale – ønskelig med deltakere som kan utfordre hverandre mer med ulike meninger
(selv om det ikke er så lett med matsvinn som tema, men kan bli bedre med transport neste år)
Dagligvarebransjen burde vært med
Salen må engasjeres mer med spørsmål, håndsopprekkinger eller annet
Forslag til vedtak:
UE Innlandet innarbeider innspill fra styret i rapport om klimatoppmøtet og tar med dette til
planleggingsarbeidet for neste år.
Vedtak:
UE Innlandet innarbeider innspill fra styret i rapport om klimatoppmøtet og tar med dette til
planleggingsarbeidet for neste år.

3.

-

-

Skapende Ungdomsmesse med koronavri
Ingrid Eide innledet med at smittevernreglene gjør at det må tenkes nytt, og foreløpig er det diskutert med
følgende hovedstikkord:
Elevbedriftene inviteres til innovasjonscamper med en bedrift i hver enkelt kommune med premieringer
Elevbedriftene inviteres til julemarkeder etc for å kunne selge sine produkter
Ungdomsbedriftene inviteres til felles samling på Aukrustsenteret (i stedet for Tynsethallen) med premieringer
og kåring av beste bedriften
I dialogen ble det pekt på følgende muligheter:
Foredrag med grunder på samlingene både for elev- og ungdomsbedrifter
Er det mulig å lage en egen samling med en elevbedrift fra hver kommune, som presenterer seg for jury med
kåring av beste etc
Skolemesterskap
Elevbedriftene får presentere seg på foreldremøte eller i annen sammenheng
Forslag til vedtak:
UE Innlandet tar med innspillene fra styret til det videre arbeidet med SUM 2021 med koronavri.

Vedtak:
UE Innlandet tar med innspillene fra styret til det videre arbeidet med SUM 2021 med koronavri.

4.

Handlingsplan for 2020/2021
Med bakgrunn i tidligere diskusjon og dialog under møtet samlet man seg om følgende handlingsplan:
-

«Fjellungdom i klimaskiftet» gjennomføres i tråd med prosjektplan

-

Styret leverer innspill til UE Innlandet om Skapende Ungdomsmesse 2021
(Gjennomført i dagens møte)

-

Styret deltar på møte med distrikts- og digitaliseringsministeren på Tynset 29. oktober med
høyskoleutdanning og entreprenørskapsarbeidet i skolene/Fjellungdom i klimaskiftet som
tema

-

Høstmøte gjennomføres fredag 27. november med det regjeringsoppnevnte Ungdommens
distriktspanel som gjester for innspill til ny distriktspolitikk

-

Klimaarbeidet utvides meds følgende:
o Dagligvarebransjen inviteres til styremøte for dialog om videre arbeid med matsvinn
o Tynset kommune inviteres til styremøte for dialog om bedre tilrettelegging for å
bruke sykler
o Styret deltar aktivt i regionrådets arbeid med strategi og tiltak for å gjennomføre
FNs bærekraftsmål gjennom deltakelse på møter
o
Styret deltar aktivt på møter om Kollektviltilbudet i regionrådet og på andre arenaer
(Ronja Svendsen deltok på møte om jernbanetilbudet 20. oktober på Røros)

-

Styret ber om å bli involvert i arbeidet med «Smart transport i distriktene», der Folldal
kommune og Innlandstrafikk deltar sammen med SINTEF’

-

Opplæring i debatt-teknikk gjennomføres på høst- eller vårmøte – tema for vårmøte oig dato
fastsettes i god tid

-

Forslag til oppdaterte nye vedtekter legges fram på vårmøte etter behandling i styret

Forslag til vedtak:
Handlingsplanen utarbeidet i møtet vedtas for 2020/2021.
Vedtak:
Handlingsplanen utarbeidet i møtet vedtas for 2020/2021.

5.

Eventuelt
Ronja Svendsen reiste spørsmål om manglende fotballhall og mulighetene for å leie på Tynset, som det er
vanskelig for Rendalen å benytte seg av på grunn av kostnader og transportutfordringer.
Rune Jørgensen sjekker fakta med TIF og informerer om dette.

