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Ungdomsrådet minnesanteckning 2015.09.08 
Närvarande: Rebecka Wiklund, Elin Larsson, Wilma Befring, Jan Sundling, 
Sandra Goro, Rasmus Kraftelid, Akasya Randhav, Carina Lund och 
Charlotta Bjälkebring Carlsson.  

1. Rebecka Wiklund hälsade välkomna 

2. Förra mötets anteckningar lades till handlingarna. 

3. Reflektioner från politikerutfrågningen den 5 maj, Fridegård. 
Caféets personal hade ingen information om att det skulle vara 
hearing efter stängning i lokalen. Allt gick jättebra. Fler besökare 
önskas dock. Det var bra ordnat med frågelappar på borden.  

4. Rasmus, Rebecka, Sandra, Elin, Akasya och Wilma anmälde att 
de avsåg komma på demokratidagen från ungdomsrådet och 
hjälpa till som gruppledare. Vi pratade om att ta upp 
intresseanmälningar till ungdomsrådet på demokratidagaen och 
att vi skulle bilda arbetsgrupper på handlingsplanerna på 
demokratidagen. Rebecka Facebookade om den, vi hoppas på 
många besökare. 

5. Ungdomsrådet inbjuds delta i vänortsarbete Fredensborg i 
Danmark den 2-4 oktober med 4 st. ungdomar. Wilma och Elin 
anmälde intresse. Information har lagts ut på Facebook om detta. 

6. Håbo fesdagstavla hade en bra placering. Jobba för att fler från 
ungdomsrådet deltar och gör reklam för rådet nästa år.  

7. a. Under övriga frågor talade Rådet om att komma ut på 
skolorna. Ungdomarna tyckte att Danne och Jocke skulle vara 
med. Förslag att när skolan har stora möten då hela skolan är 
samlad bjuds representanter in från rådet för att informera. 
Ungdomsrepresentanter från respektive skola samordnar med 
rektor och bjuder in ungdomspolitiker och andra från rådet som 
kan. 

b. Ungdomsrådet önskade att politikerna skulle anta ett mål om 
ungdomsdemokrati i skolan. Carina tar med sig detta till 
kommande målformulering.  

http://www.habo.se/
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8. Nästa möte den 11 november kl. 17.30 -19 Kalmarrummet, 
kommunhuset.  

 

Vid anteckningarna 

Charlotta Bjälkebring Carlsson  
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