
 

 

Ås kommune  

  

 

17/03130 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Ungdomsrådet 
 
Møtetid: 25.09.2018 kl. 15:30 
Sted: Ås rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 10. 
  
Møtende medlemmer:  
Sverre Strand Teigen (H), Daniel Martinsen, Viktoria Sofie Leinhardt, Haiwei Cui, 
Herman Sildnes, Ulrik Barfelt, Emma Furre Martinsen, Matz Arthur Aalerud  
 
Møtende varamedlemmer: 
Fredrik Kristiansen, Emil Magnus 
 
Forfall:  
Ingen 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Bjørn-Erik Pedersen 
 
Møtesekretær: 
Bjørn-Erik Pedersen  
 
Diverse merknader: 
 
 
Møteprotokoll godkjent 26.09.2018 
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Informasjon 

1. Kort presentasjon av ungdomsrådet og deres oppgaver v/sekretær 
 
2. Verdensdagen for psykisk helse arrangeres onsdag 10.oktober. Det vil være 
foredrag i skoletiden på begge ungdomsskolene og på Ås videregående skole. På 
kvelden vil det være foredrag på ungdomshuset Midtgard og i Kulturhuset. 
Ungdomsrådet har blitt forespurt om de kan hjelpe til med å dele ut informasjon på 
morgenen onsdag 10.oktober. Det avklares nærmere tidspunkt og sted. 
 
3. Viktoria informerte om sitt oppmøte på kriminalitetsforebyggende samling i Follo. 
Her holdt hun og William fra ungdomsrådet i Ski et innlegg for rundt 80 personer som 
jobber med ungdom i Follo. Her var det alt fra politi, utekontakt, helsearbeidere og 
SLT-Koordinatorer. Temaene de snakket om var psykisk helse, russetid, sosiale 
medier og rus. De fikk mange gode tilbakemeldinger på innlegget. 
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Saker til behandling  

UR-15/18 
Valg av leder og nestleder i ungdomsrådet 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Som leder i ungdomsrådet velges: 
2. Som nestleder i ungdomsrådet velges: 
 
 
Ungdomsrådets behandling 25.09.2018: 
Valg av leder ble gjennomført ved skriftlig avstemning. Det var to kandidater til 
ledervervet; Daniel Martinsen og Viktoria Sofie Leinhardt. 
 
Votering: 
Daniel Martinsen ble valgt til leder med 4 stemmer mot 3 stemmer til Viktoria Sofie 
Leinhardt. Viktoria Sofie Leinhardt ble deretter enstemmig valgt til nestleder. 
 
Ungdomsrådets vedtak 25.09.2018: 
1. Som leder i ungdomsrådet velges: Daniel Martinsen 
2. Som nestleder i ungdomsrådet velges: Viktoria Sofie Leinhardt 
 
 
 
 
Drøfting 
 
1. Møtetidspunkt i oktober ble flyttet til mandag 29.oktober klokka 15.30. Dette passet 
bedre for medlemmene. Møtested Ås rådhus. 
 
2. Ungdomsrådet ønsker å arrangere julekino for ungdom slik de har gjort de to siste 
årene. Daniel inviterer kinosjefen til vårt neste møte. 
 
3. Ungdomsrådet har fortsatt i overkant av 60.000 kroner igjen på budsjettet. Det bør 
derfor oppfordres til at ungdom, eller andre som har gode ideer til hva disse pengene 
kan brukes til, må si i fra. Bruk facebook, snap og media til å formidle budskapet. 
Kanskje også oppfordre folk til å søke om penger til gode tiltak for ungdom i Ås.  
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