
 

 
 

 
   Gällivare 2017-10-12 

 

Protokoll för Ungdomsrådsmöte  
 

Datum: Torsdag den 12 oktober 2017 
Tid: kl 18:00-19:30 
Plats: Ungdomsrådets lokal, Centralskolan Gällivare 
Närvarande: Vinje Tornberg, Rasmus Holmgren, Albin Sandvärn, Chenchira Suksamran, 

Alva Apelqvist, Amanda Holmstedt, Mahnaz Mohammadi, (Karin Lyngmark och Fredric 

Olofsson, Ungdomskonsulenter, Ingela Paulisdotter, gäst) 

 
Inledning: 
Ingela Paulisdotter, minoritetsspråkhandläggare på kommunen, informerar om 

kommunens ansvar för de minoritetsspråk kommunen är förvaltare för. 
Kommunen får runt 1,1 miljoner om året för att bevara minoritetsspråk. Det går 

att ansöka om pengar för att bevara minoritetsspråken från kommunen. 
Projektbeskrivning och budget krävs. De kommuner som har särskilt ansvar har 
fått kritik av staten för att de enligt staten inte gör nog mycket för 

minoritetsspråkens överlevnad. 
 

- Hur vill vi, om alls, jobba med att stärka minoritetsspråkens roll? 
 
- Förslag från minoritetsspråkhandläggaren är att göra stora eller 

små event. 
 

Ungdomsrådet är taggade på att boka in Jon-Henrik Fjällgren för konsert i 
Nunisparken 
Eventuella sidoarrangemang: teater, estradpoesi, öppen scen, berättarkväll. 

 
§ 1. Mötet öppnas 

 
§ 2. Val av ordförande, sekreterare, justerare 

- Ordförande: Chenchira 
- Sekreterare: Vinje 
- Justerare: Rasmus 

 
§ 3. Genomgång och godkännande av dagordning 

 Vi lägger till punkten MUCF under § 8. Övriga frågor. 
  
§ 4. Genomgång av föregående protokoll 

Fredric går igenom minnesanteckningarna från förra mötet (ej 
beslutsförigt1) 

 
§ 5. Information från kontaktpolitiker 
 Ej närvarande 

                                                        
1 Att ett möte ej är beslutsförigt betyder att vi inte var nog många för att ta några beslut. Kan vi inte ta 
beslut skriver vi inget protokoll. 



 

§ 6. Involvera fler ungdomar i ungdomsrådet 
 - Vi ska försöka bjuda med en vän var 

 - Utbilda elevskyddsombud? 
- Karin och Fredric försöker kontakta, bjuda in sig till elevråden för 
att se hur de fungerar samtidigt som de ser över möjligheten, att där 

få med nya ungdomar till rådet. 
- Göra något valåret 2018 (våren) istället för demokratidagen? 

Mötet anser det vara en bra och intressant idé. 
 
§ 7. Mötesschema 

Vi bestämmer att vi ska ha möten tisdag 7 november, onsdag 29 november samt 
onsdag 20 december. 

 
§ 8. Övriga frågor 
       - MUCF – rikskonferens 

Arvid har nyligt meddelat intresse att åka. Årets tema är ”Ungas sociala 
inkludering och delaktighet”. Karin och Fredric berättar om MUCF och 

rikskonferensen, Vinje och Rasmus fyller i. Mötet diskuterar frågan och 
kommer fram till att det är väldigt nära inpå tills anmälningstiden går ut (i 

morgon 13 oktober). I regel brukar inte rådet skicka iväg ungdomar 
ensamma och de i rådet som inte är myndiga ges inte möjlighet till att 
deltaga då föräldrars godkännande måste in. Utifrån detta så kommer 

rådet fram till att inte skicka representanter till årets rikskonferens.  
 

§ 9. Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet för avslutat. 
 

 
 

 
Vinje Tornberg    Rasmus Holmgren 
Sekreterare    Justerare 


