
 
 
 

 
 
 

  

 
Protokoll från möte med ungdomsrådet 2/6 2016 kl. 17.00–19.10 
 
 
Närvarande:  Batoul Raad, Jara Raad, Oliver Andersson, Bella Nordin, Almida 

Andréasson, Elin Eriksson och Sonny Hansson. 
 
Övriga:   Johanna Sundvall, Samordnare  
  Janan Zapata Gutierrez, Samordnare 
 
 
 
1. Val av mötesordförande 

Ur väljer Oliver Andersson till mötets ordförande. 
 

2. Val av två justerare 
Ur väljer Almida Andréasson och Jara Raad till justerare. 
 

3. Genomgång av föregående protokoll 
 Oliver Andersson redogör för föregående protokoll. 
 
 
Beslut! 
 

1. Ur beslutar att lägga protokollet till handlingarna. 
 

 
4.  Återrapportering gällande arbetet med Påverkanstorg 2016 

Batoul Raad informerar ungdomsrådet om läget för planeringsarbetet inför 
Påverkanstorg 2016. Max 250 besökare mellan 14 och 19 år. Följande 
stationer/moment kommer att finnas/äga rum på Påverkanstorget: 
 
Huvudstationer (Idrottshallen): 
 
1. Drömmar och entreprenörskap – workshop (Star 4 Life) 
2. Normer och maktstrukturer – workshop (Janan Zapata) 
3. Skola och Utbildning – Ordf & Vice ordf fr Utbildningsnämnden 
4. Trygghet – Kollega till Lotti Klug, Fältassistent och Polis  
5. Fritid – Ordf & Vice ordf fr Kultur- och Fritidsnämnden 

 
 
 
 



 ”Sidostationer”: 

1. Debatter mellan MUF och SSU, 6 ämnen totalt (3x2) - Musiksalen 
2. Föreläsning av unga som rest i Europa – Teatern (x2) 
3. Val till Ur – 105 (x2) 

 

Sekreterare kommer behövas vid varje station. De vuxna ska förbereda 
frågeställningar vid ”sin” station.   

Max 250 besökare mellan 14 och 19 år. Deltagarna föranmäler via en ny mailadress: 
paverkanstorget@ale.se, först till kvarn gäller. Sista anmälningsdag är 9 september. 
I anmälan ska man ange för- och efternamn, årskurs, skola samt om man eventuellt 
vill nominera/s till Ur och då även bifoga bild. 

Deltagarna delas på förväg in i 10 grupper och får armband med olika färger i 
samband med incheckning. Grupperna lotsas sedan runt i de olika stationerna.  

Påverkanstorget startar kl. 12, så att deltagarna äter lunch på skolan och slutar kl. 
16. Det kommer bjudas på frukt. 

Ale Create står för marknadsföringen, Batoul Raad kontrollerar materialet innan det 
sänds ut. Ur står för information i skolor och på fritidsgårdar. Batoul Raad designar 
affischer och stora skyltar till Påverkanstorget och printar via kontorsservice. 

En konsert kommer arrangeras på kvällen ihop med UngKraft, som ska vara 
funktionärer. Ur får boka artist och eventuellt söka pengar för detta (K-pengar). 
Biljetter kommer kosta 60 kr och kan förköpas på Biblioteken och Fritidsgårdarna. 
Man kan även köpa biljetter i entrén. Utlottning av ca 25 st biljetter kommer 
genomföras.  

Logistik 
Lokalerna som bokats måste ha ventilation, efter kl. 16. Batoul Raad presenterar 
dispositionen av de olika stationerna.  
 
Arbetsfördelning 
Påverkanstorgets arbetsgrupp ansvarar för anmälningar, gruppindelning, planering 
av programmet, utlottning och översyn av försäljningen av biljetter. Ur samt 
ungdomscoacher är funktionärer under Påverkanstorget. Oliver Andersson kollar 
upp och bokar artist. 
 
Budget 
Kostnader: ev arvode till Star 4 Life, stolar och rekvisita, armband, biljetter till 
konserten, skyltar, frukt och artist. 
 
 

mailto:paverkanstorget@ale.se


Beslut! 

1. Ur beslutar att ge Cecilia Stedt i uppdrag att tillfråga lämpliga sekreterare. 
2. Ur beslutar att ge Janan Zapata i uppdrag att kolla upp bord, stolar och frukt. 
3. Ur beslutar att max lägga 60 Tkr på Påverkanstorget. 

 

 

5.  Nästa möte: 2 september, kl. 17.00 - 19.00 

6.  Övrigt 
Johanna Sundvall framför en förfrågan från Mötesplats Spinneriet att Ur ska 
besöka dem för att berätta om hur det är att vara politiskt aktiv som ung i Sverige. 
 
 

Beslut! 

1. Ur beslutar att tacka ja till inbjudan och genomför gärna besöket innan 
Påverkanstorget. Johanna Sundvall får i uppdrag att förmedla detta till Anna 
Rådvik (Projektledare vid Spinneriet) så att Rådvik återkomma med förslag på 
datum, via Facebook-gruppen. 

 
 
 
 
 
Protokollet justeras av: 
 
 
 
 
Ordförande  Sekreterare  Justerare  Justerare 
Oliver Andersson Cecilia Stedt  Almida Andréasson Jara Raad 
 
 
     

 

  

 

 

 


