Saksliste til u-råd i Vang kommune
Dato: 1512
Tid for møtet: 1210
Sted: Klubbrom
Til stede: Amalie, Siren, Pernille, Helmer, Albion, Halvor, Harald
Neste møte: etter jul

Sak
nummer
2021 - 9

Navn på sak/tema

Forslag til avgjørelse:

Tur Hamar

Tur til Hamar blir utsatt til etter Forslaget er vedtatt
nyttår. Avventer
uten kommentarer.
smittesituasjonen mtp
tidspunkt.

2021 - 10

Nytt fra UFT, Amalie

Delingen av Innlandet, vi skal
bli hørt. U-rådet ble enige om
at vi vil ha Innlandet.

2021 - 11

U-råd møter
administrasjonen og
ordfører.
Valg av
møtetidspunkt på
nyåret?
Ung i Vang.
Tilbakemelding på
organisering, trivsel
og aktivitetskveld på
klubb og friminutt.
Ønsker man

Torsdag 6 eller mandag 10.

2021 - 12

U-råd Vang kommune

Vi ble enige om å ta det opp i
klassene får å få flere til og si
sin mening om hva de syntes
om klubben og hva de tenker

Kommentar

Vi mener det er
idiotisk å bruke så
mye penger på å
splitte innlandet når
det er brukt så mye
tid og penger på og
slå de sammen.
Også er det jo som
sakt dumt får da
mister vi i Oppland
flere av bussene.

Det er viktig at
argumentene for
sitt syn kommer
frem når
ungdommen sier sin
mening.
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2021 - 13

2021- 14

justeringer og/eller
økt frekvens.
Ønske om
godtgjørelse som uråd representanter i
Vang kommune.

Ønske om Julebord
etter nyttår.

som aktivitetene og at Mona
og Barbra er der.
Vi vil også ha godtgjørelse som
andre i Valdres, for å være med
i u-rådet. Oppfattes som
urettferdig at noen kommuner
har innført dette mens andre
kommuner som Vang ikke har
vedtatt dette. Vil fremme dette
i møtet med administrasjonen i
Vang.
Fra gammelt av hadde u-rådet
julemiddag/sosialt samvær.
Denne tradisjonen har blitt litt
borte ifm bytte av
administrasjon og pandemi.
Det ble fremmet forslag av
Amalie om at rådet trenger en
sammensveisingstur/aktivitet
slik som er vanlig i UFT.

Enstemmig u-råd i
denne saken.

U-rådet har lyst på
en tur sammen,
fordi vi ikke fikk
julebord.
Forslag til tur er for
eksempel en halv
dag i skiheisen med
leie av utstyr og
pizza i varmestuen.

Referent Pernille

*Har du spørsmål? Kontakt Harald

U-råd Vang kommune
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