
 

 

Utvalg:  Ungdomsrådet 

Møtested: Lyngdal rådhus  -  kommunestyresalen 

Dato: 21.09.2020 

Tidspunkt: 10:00 

 
Forfall meldes til politisk sekretariat på epost post@lyngdal.kommune.no eller telefon 960 93 458. 
Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. 

 
Tilleggsinformasjon: 
  
Agenda: 

 Velkommen til ungdomsrådet v/ordfører Jan Kristensen og leder for ungdomsrådet Frida R. 
Falkum.  

 Om ungdomsrådet v/koordinator for ungdomsrådet Ann Karin Fuglestad  
 «Bli kjent» v/rådgiver Marius Thoresen 
 Aktuelle tiltak ved Frivilligsentralen v/leder Beate Marie Johnsen 
 TV-aksjonen «Plast i havet» v/Beate Marie Johnsen 
 Rocky ungdomsklubb – hvordan få til et bedre tilbud for eldre ungdom?  v/leder for Rocky, 

Helene Høgli-Knutsen  
 Saker til behandling  

 Valg av nestleder til Lyngdal ungdomsråd 2020/2021 
  
  
Møtet varer fra kl. 10 -13. Det blir servert lunsj. 
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Saksliste 
 
 
Utvalgssaksnr. 

 
Tittel 

UOFF 
(Lukket) 

RS 12/2020 Agenda / orienteringer i Ungdomsrådet 21.09.20  
PS 10/2020 Valg av ny nestleder til ungdomsrådet 2020/2021  

3



 

 Arkivreferanse: 2020/230-21 
 Arkivkode: 033 
 Saksbehandler: Berit Kolsrud Bogaard 
 Adm.enhet: Dokumentsenter 
 Dato: 15.09.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Ungdomsrådet 21.09.2020 12/2020 

 

Agenda / orienteringer i Ungdomsrådet 21.09.20 

 
Agenda: 
 

 Velkommen til ungdomsrådet v/ordfører Jan Kristensen og leder for ungdomsrådet Frida R. 
Falkum.  

 Om ungdomsrådet v/koordinator for ungdomsrådet Ann Karin Fuglestad  
 «Bli kjent» v/rådgiver Marius Thoresen 
 Aktuelle tiltak ved Frivilligsentralen v/leder Beate Marie Johnsen 
 TV-aksjonen «Plast i havet» v/Beate Marie Johnsen 
 Rocky ungdomsklubb – hvordan få til et bedre tilbud for eldre ungdom?  v/leder for Rocky, 

Helene Høgli-Knutsen  
 Saker til behandling 

 Valg av nestleder til Lyngdal ungdomsråd 2020/2021 
  
  
Møtet varer fra kl. 10 -13. Det blir servert lunsj.

SAKSFRAMLEGG
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 Arkivreferanse: 2019/109-11 
 Arkivkode: 033/&76 
 Saksbehandler: Ann Karin Fuglestad 
 Adm.enhet: Samskaping og innovasjon 
 Dato: 13.09.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Ungdomsrådet 21.09.2020 10/2020 

 

Valg av ny nestleder til ungdomsrådet 2020/2021 

Som nestleder til ungdomsrådet for perioden 2020/2021 velges …..  
 
Bakgrunn for saken: 
Kommunestyret i Lyngdal har i møte den 12.12.2019  og 10.9.2020  valgt medlemmene til ungdomsrådet. 
medlemmer til ungdomsrådet. Til sammen er det  22 elever fra både barneskoler, ungdomskoler og 
videregående skoler, Rocky fritidsklubb og ungdommens fylkesting.  
 
Siden nestleder i ungdomsrådet var avgangselev ved Eilert Sundt vgs forrige skoleår, så må ny nestleder 
velges.  
Nestleders hovedoppgaver er  

 Lede ungdomsrådet når leder er fraværende 
 Møte i kommunestyret når leder er fraværende   
 Hjelpe leder av ungdomsrådet ved behov   

 
Vurdering: 
Den som tar på seg oppgaven med å være nestleder for ungdomsrådet må planlegge å bruke mer tid på 
ungdomsrådet enn andre medlemmer.  Det er viktig at de som velges har både lyst og tid til å gjøre dette 
arbeidet.   
 
Konklusjon: 
Ungdomsrådet velger ny nestleder blant ungdomsrådets medlemmer for skoleåret 2020/2021.   
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