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DAGORDNING



Ordförande: Kevin

Justerare: Johanna och Tilda

VAL AV ORDFÖRANDE & JUSTERARE



• Vi pratade mer om hur vi kan marknadsföra oss 
och startade en marknadsföringsgrupp.

• Vi beslutade att vi ska hålla i Debattklubben och 
vara redaktörer för Made in Ale.

• Vi tog oss an remissen från kommunstyrelsen.
• Vi pratade om idéer att bli två ungdomsråd, ett för 

äldre och ett för yngre.

Justerare: Ellen och Johanna

Föregående protokoll 
godkänns.

GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL



Alisa
Cazandra
Dunia
Ellen
Emilia
Emma
Isabel
Isabelle
Johanna
Julia

Kevin
Kewin
Lejla
Lucas
Ludvig
Martina
Nellie
Sundos
Tilda
Vanessa

Frånvarande: Emilia

NÄRVARO



Föreningsrådet ska ha ett event den 22:e november och planerar att 
bjuda in en föreläsare. Föreläsningen handlar om inkludering och 
bemötande av unga.

De undrar om ungdomsrådet vill delta och även om vi vill vara med-
arrangörer/stå för en del av kostnaden.

PUNKT 1: Samarbete med föreningsrådet (Vanessa)

Beslut: Vi kommer att ge 3000kr till detta.



Vi i ungdomsrådet har länge pushat för att unga ska lättare kunna få hjälp och stöd.

Nu planerar ungdomscoacher och avdelningen Strategi och uppföljning planerar att 
utveckla appen och Ale.se så att ungdomar lätt kan hitta information om var en kan 
vända sig vid behov.

Vi behöver hjälpa till så att det blir så bra som möjligt för unga.

Exempel:
https://www.molndal.se/ung-molndal/ma-battre.html
http://cjs.nu/tips/

PUNKT 2: Workshop Appen/Ale.se (Kewin)

https://www.molndal.se/ung-molndal/ma-battre.html
http://cjs.nu/tips/


Vi har länge kämpat för att kommunen ska ge mer stöd till föräldrar, särskilt eftersom 
vi vet att föräldrar är viktiga för att unga ska må bra.

Nu har kommunen tagit fram Päronguiden som ett stöd för föräldrar.

Så här ser det ut!

https://www.ale.se/omsorg--hjalp/foraldrastod---paronguiden.html

PUNKT 3: Päronguiden (Isabel)

https://www.ale.se/omsorg--hjalp/foraldrastod---paronguiden.html


Efter det sista stormötet för året brukar vi ha en ordentlig julavslutning. Men vad ska vi hitta 
på i år?

Några förslag:
Jul på Liseberg, äta och femkamp. 13
Bowling och mat. 4
En go kväll i Ale. 7
Bio (Filmstaden gbg + Gothia eller något annat) 4
Mat + (Shuffleboard eller något spel.) 11
Karaoke + Mat. 8
Bara mat (Gothia.) 3

Ta fram förslag, rösta prio-ordning, ge talesgruppen en budget för att ordna det som går?

PUNKT 4: Julavslutning (Emma)

Beslut: Max summa: 15 000kr. Julavslutning 
9e December.



Just nu pågår en workshop här bredvid. Vi välkomnar planeringsgruppen som får berätta lite mer.

PUNKT 5: Utveckling av Nödinge



Något särskilt som vi borde lyfta till kommunalråden? Eller till andra chefer/politiker 
som vi kan bjuda in till det mötet?

- Påverkanstorg
- Ungdomsråd för äldre/yngre
- Vår budget 2023
- Mer resurser till skolorna för skolresor/fältstudier
- Fritidskort
- Kultur och Fritidsnämnden
- Avslutningsmötet

PUNKTER TILL KOMMUNALRÅDEN



Ahlafors Fria: Inget

Aroseniusskolan: Inget

Bohusskolan: Möte efter lovet.

Da Vinciskolan: Inget

ÅTERKOPPLING FRÅN ELEVRÅDEN



Några övriga frågor?

Info om Påverkanstorg under nästa stormöte.

ÖVRIGA FRÅGOR



Vad har vi bestämt nu då, och vilka uppdrag har delats ut?

SUMMERING AV BESLUT OCH UPPDRAG



Påverkanstorg 2 3

4 5 6

17/11 kl. 17:00
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