Deres ref:

Vår ref:
Saksbehandlers tlf.nr:
Edith Valfridsson
+4795799475

Arkiv:

Dato:
09.01.12

MØTEREFERAT DELPROSJEKT UNGDOM, REGIONPROSJEKTET VAAJMA
Dato:
Tid:
Sted:

09.01.13
09.30 - 11.30
Videokonferanse

Til stede:
Barbro Larbring-Rönngren
Louise Öhnstedt
Elin Jansson Fiskum
Doris AF Sundvik
Tommie Jirhed (deltok fra sak 4)
Edith Bruvoll Valfridsson

Sakliste:
1. Godkjenning av sakliste
ok
2. Godkjenning av møtereferat 04.12.12
ok
3. Aktivitet for ungdom i ukene 8 og 10 i alle kommunene. Dette for å kunne viderebringe
informasjon om aktiviteter / muligheter over kommunegrense / landegrense
Deadline Tidningen Vaajma 24.01.13
Gjensidig informasjonsutveksling og viderebringing av informasjonen gjennom blant annet
facebook var ønske fra ungdommene på Ungdomskonferansen 2012. Ungdom ønsket
informasjon om muligheter for deltagelse på aktiviteter i Vaajma.
Krokom: ingen aktiviteter er planlagt ennå. Louise kommer tilbake til gruppa med
informasjon
Frostviken: Barbro skal sjekke med Fritidsgården på Gäddede om ev planlagte aktiviteter.
Røyrvik: ingen aktivitet er planlagt
Lierne: Biblioteket i Nordli vurderer filmkveld. Dato er ikke satt ennå. Doris gir beskjed om
dato.
Elin, Louise, Barbro og Doris ordner med påmelding og buss ved arrangement.
Edith informerer gjennom hjemmeside og facebook. Ved aktivitet film kveld har Edith vært
i kontakt med Liverten og sondert muligheter for samarbeide. Liverten positiv.
Prosjektgruppa ønsker kun symbolsk sum for film, mat og buss. Eks 50.- Fokus på sosialt
møtepunkt.
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4. Møte med ungdomsrådgivere 12.01.13
Kun en av 12 ungdomsrådgiver kan møte på det planlagte møte med ungdomsrådgivere 12.
januar. Prosjektgruppa velger derfor å ikke gjennomføre planleggingsmøte med
ungdomsrådgivere.
Hensikten med møtet var at prosjektgruppa sammen med rådgivere skulle planlegge og
gjennomføre Dialogmøte med eldre ungdom 23. mars.
Prosjektgruppa for ungdom opplever å ha nådd de yngste ungdommene ved å arrangere
Ungdomskonferanse Vaajma 2012.
Tilbakemeldinger fra ungdomsrådgivere gjør at prosjektgruppa ønsker å opprettholde
fremdriftsplan og arrangere Dialogmøtet, 23.mars.
Øyvind Kveli er tidligere kontaktet og spurt om å medvirke, se tidligere referat. Edith
holder kontakten med Øyvind.
Plan for Dialogmøte eldre ungdom:
Mål:

Sosialt møtepunkt,
informasjon om regionprosjektet Vaajma, kommunene,
gi ungdom i regionen mulighet for innspill til regionen.

Hvem:

Ungdom i alderen 16-25 år, regionprosjektet, ordførere.

Når:
Tid:
Bevertning:

23. mars 2013
Kl 16.00- 18.00
Bufee fra kl 15.00

Sted:

Pilgrimshotellet, Gäddede

Påmelding:

Påmeldingsfrist 15. mars

Invitasjon:

gjennom facebook, rådgivere, tidningen Vaajma.
Edith lager invitasjon, svensk og norsk utgave
Invitasjonen ut i brevsform til ordførere, for å høre om de kan være med for å
informere om sine kommuner.
Tommy kontakter ordførere med ønske om at de deltar

Prosjektgruppa inviterer Øyvind Kveli inn til neste møte 5/2 der vi fortsetter arbeidet mot å
gjennomføre dialogmøtet.
5. Eventuelt
Doris forteller om avtale med Mia Børjesson. Det vil bli arrangert et foreldreforedrag
27.februar der invitasjon vil gå ut til alle kommunene. Regionprosjektet Vaajma er
medarrangør. Rp Vaajma, delprosjekt ungdom dekker reise- og oppholdsutgifter. Edith sender
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Vaajmas logo til Doris som bes legge til logo i invitasjonen. Det er viktig at vi synliggjør at Rp
Vaajma er medarrangør.
Edith informerer prosjektgruppa om at ny delprosjektleder vil bli ansatt. Edith har startet i nytt
arbeide for Lierne Kommune og vil etter hvert avvikle sitt arbeide i regionprosjektet når
stedfortreder er på plass.
Timelister fylles ut og sendes like pliktoppfyllende som tidligere!
Referent
Edith Bruvoll Valfridsson
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