
 

 
  Gällivare 2019-09-18 
 

 
  

 
Minnesanteckningar för Ungdomsrådsmöte   
Datum: Onsdag 18 september 2019 

Tid: kl 18:00-19:30 
Plats: Konferensrummet, fritidsgården Polar, Gällivare 

Närvarande: Viktor Johansson, Viggo Vikström, Fredric Olofsson (ungdomskonsulent), 

Johannes Reinfors (kontaktpolitiker) 

  
1. Mötet öppnas 
Mötet förklaras för öppnat. 
 

2. Val av ordförande, sekreterare samt justerare  
Mötet väljer: Viggo till ordförande, Fredric för minnesanteckningar. 

 
3. Genomgång och godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 

 
4. Genomgång av föregående protokoll 

Föregående protokoll finns inte tillgängligt då varken ungdomskonsulent Karin 
eller sekreteraren på föregående möte är närvarande. 
 

5. Ungdomsrådets ekonomi 
Oförändrat sen förra mötet. 

 
6. Information från kontaktpolitiker 
Johannes rapporterar om att kommunen utsett en ny verksamhetschef på 

Dundret vid namn Tobias Larsson. Han har varit engagerad i Dundret och dess 
verksamhet i många år, bl.a. genom Shapepahs. Johannes berättar även att 

betongparken i Sjöparken är klar, men inte det omkringliggande området och att 
det därför fortfarande räknas som en byggarbetsplats. Tid för invigning är i 
dagsläget inte satt. 

 
7. Spökbana 

Fredric meddelar att han tagit upp frågan om fritidsledare kan hjälpa till under 
arrangemanget. Att det går bra om vi även vänder oss till åk.5 då fritidsgården 
Polar har öppet för de i åk.5-6 på onsdagar. Fredric frågar mötesdeltagarna om 

vi ska köra för åk.5-7 eller byta datum? Han tar även upp frågan om affischering. 
Beslut: Att även åk.5 får vara med. Att affischering inleds på tisdag 24 

september och att anmälan görs på fritidsgården Polar. 
 

8. Demokratidagen 
Fredric frågar om mötesdeltagarna funderat kring något tema. Inget konkret 
förslag presenteras. Vi ungdomskonsulenter har heller inte hunnit ta fram ett 

förslag på presentations-/frågeformulär som kan presenteras för skolklasser för 
att få in tips och idéer på tema. 

Beslut: Att frågan lyfts på kommande möte.   



 

9. Höstlovet - LAN 
Då tilltänkta datum (31/10-1/11) krockar med annan verksamhet på 

fritidsgården så frågar Fredric om det är okej att köra LAN fredag 1 november till 
lördag 2 november istället. Mötet kommer fram till att alla datum under höstlovet 
passar, förutom lördag till söndag. 

Beslut:  Att planera för att genomföra  LAN fredag 1 november till lördag 2 
november. 

 
10. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

 
 

11. Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet för avslutat.  

 
 
 

 
 

Minnesanteckningar förda av: 
 

 
 
 

Fredric Olofsson 


