UNGDOMSFULLMÄKTIGE

Protokoll för Ungdomsfullmäktiges sammanträde på
Löderups strandbad den 7 oktober 2014
1§ Mötet öppnades av ordförande David Ohlin
2§ Närvarorapportering genomfördes av sekreterare Sara Kristiansson
3§ Ordförande David Ohlin gick igenom föregående mötesprotokoll
4§ Kommundirektör Christel Jönsson informerade och pratade om aktuella frågor i Ystad.
Berättade även om sig själv och om sitt jobb. Informerade om visioner för Ystad kommun.
5§ Verksamhetsberättelsen presenterades och godkändes av ungdomsfullmäktige . David
sammanfattade det gångna året.
6§ Uf:s ledamöter rapporterade vad de tyckte om det nya badhuset från deras provbad i
augusti. Fint och fräscht men trångt i äventyrsbadet, lite för höga priser enligt en av
ledamöterna.
7§ En arbetsgrupp utsågs till att jobba med vår hemsida och lägga in nya inlägg och
uppdateringar. Den nya arbetsgruppen: Kishor Peneff, Lisa Persson, Hanna
Mårtensson, Villiam Axtelius och även det nya presidiet samt Marina Mårtensson
(SAM) som jobbar med IT.
8§. Rapportering från elevråden
Löderup skola
Haft två elevråd, valde ut ledamöter till Uf, fick rösta fram de nya. Haft dålig stämning på
skolan, ska nu göra trivselregler för att göra det bättre. Har använt pengarna till att åka
iväg på en utflykt.
Ängaskolan
Två elevrådsmöten, har fixat saker som har varit i sönder på skolan. Funderar på att ordna
en skräckrunda. Fick inga pengar.
Köpingebro skola
Har haft ett möte med elevrådet. Pratade om vad som har hänt, presenterade sig för
varandra och valde ut nya deltagare. Ska ha öppet hus snart. Har inte använt pengarna,
de ska användas till vårterminen.
Bleke/Östra skola
Har haft ett elevrådsmöte. Tog upp ordningsreglerna för varje klassrum. Pratade om att de
ville köpa in bollar. Taggbuskarna vid fotbollsplanen ska tas bort. Ska träffas igen om en
månad. Har varit på äventyrslägret med hjälp av pengarna från Uf. Fick bland annat; skjuta
pilbåge och gå längdskidor, fick även lära sig att samarbeta
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Västervångskolan
Har haft ett möte än så länge. Ny styrelse har valts ut. Fick inga pengar.
Norreportskolan
Föreläsning om nätmobbning i vår. Ny yoghurt till cafeterian. Vill förbättra toaletterna på
skolan. Nytt biljardbord, renovering av trappan där ute pågår och även en ny styrelse har
valts ut.
Backaskolan
Har haft elevråd en gång. Har pratat om de nya tobaksreglerna, och även nya
ordningsregler. Har invigt de nya målen. Undrade om pengarna de önskat kan användas
till något annat.
Sövestad skola
Har haft två elevråd. Röstade om vem som skulle hit. Diskuterar pengarna till sin
äventyrsresa. Pengar som blir över ska användas till att måla en sol på skolgården.
Edvinshus skola
Har haft ett elevrådsmöte. Ny styrelse har valts ut och en ny klocka som ringer efter rasten
ska köpas in. Vill ha en gemensam dag på skolan, olika teman diskuteras just nu. Vid
nästa elevrådsmöte ska ett av valen röstas fram.
Svarte skola
Har haft två möten. Uppdaterade alla gemensamma regler på skolan. Skolan fick pengar
till två fotbollsmål, målen kom fram igår (6 oktober)
Kunskapsskolan
Fick pengar till pingisbord, ska kolla kostnader närmare. ”Vattenfontän” har köpts in.
Invigning till den sker snart. Har köpt in nya bord till skolan.
Villa My
Ett studiebesök för barnen beroende på ålder kommer att ske. Nya namn till
förskoleklasserna. Blivit fotograferade och gått en vandring på skåneleden.
Sydgym
Har haft ett möte. Ska titta mer på reglerna runt rökningen på skolan. Letar efter en tid till
deras resa till Köpenhamn.
§9 Nomineringar för presidiet:
Ordförande: Titus Farkas, Frida Andersson Lanas, Alexandra Andersson och Caroline
Axrud.
Sekreterare: Tilde Nilsson Dahlman och Sara Kristiansson.
§10 Det nya presidiet: Ordförande Caroline Axrud, Vice Ordförande Frida Andersson
Lanas, Sekreterare Sara Kristiansson, Vice Sekreterare Tilde Nilsson Dahlman
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§11 Koordinatorerna presenterade sig och även deras nämnd. De är följande:
Barn- och Utbildningsnämnden: Katarina Anker-Kofoed
Samhällsbyggnadsnämnden: Marina Mårtensson
Kulturnämnden: Charlotta Blom Rudolv
Socialnämnden: Jenny Nilsson

§12 Val till nya nämndsgrupper.
Nämndsgrupperna:
Kulturnämnden:
Vv: Emil Pettersson - Tilde Thun
Np: Titus Farkas - Måns Lindgren
Kunskap: Tilde Nilsson Dahlman- Max Nilsson
Köpingebro: Jasmine Holst, Saga Törlind, Clara Nilsson, Annie Ahrlin
Edvinshus: Tilde Frisborn, Måns Nelson, Tuva Rittemar, Hedvig Rådberg
Socialnämnden:
Vv: My Olsson - Milton Pechman
Np: Frida Andersson Lanas - Elias Karlsson
Kunskap: Josefin Walldén - Issabelle Köhrsen
Backa: Linn Martinsson, Bea Isaksson, Kalle Jeppsson
Löderup: Lisa Persson, Hanna Mårtensson
Sydgym: David Ohlin, Caroline Axrud
Samhällsbyggnadsnämnden:
Vv: Elias Svensson - Filippa Eriksson Reer
Np: Kishor Peneff - Mohammad Omran
Kunskap: Emmy Wedin - Gustav Olsson
Bleke/Östra: Ebba Berggren, Alma Schilken, Ylka Krasniqi, Elvira De Leon Annas
Svarte: Jakob Andersson, Axel Kuster
Barn- och Utbildningsnämnden
Vv: Moa Sjögren - Sebastian Gelin
Np: Marika Rydle - Sara Kristiansson
Kunskap: Villiam Axtelius - Kristoffer Andersson
Änga: William Schmatz, Nathalie Svensson, Agnes Pihlman
Sövestad: Alexandra Andersson, Irma Nilsson
Villa My: Molly Fornell, Anna Larsson
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§13 Övriga frågor:
Angående frågan om årets lovflyttning: Katarina Anker Kofoed informerade.
Uppmanade oss ledamöter att trycka på och försöka göra oss mer hörda så att vi blir mer
delaktiga. Bland annat med lovflyttningen och barnchecklistan.
V.43 Ska alla ledamöter svara på två frågor om lovet och skicka in det. Svaren från alla
ledamöter i ungdomsfullmäktige ligger till grund på hur lovet ska ligga 2015.
Backaskolan önskar att få använda pengarna till annat lekredskap än det man ansökte
om. En renovering på skolgården som man ej visste om har ändrat förutsättningarna.
Ungdomsfullmäktige godkände Backaskolan förslag.
§14 Avtackning av presidiet för 2013-2014.
§15 Mötet avslutades av avgående Ordförande David Ohlin.

Vid protokollet

__________________________________
Sara Kristiansson
Sekreterare Ungdomsfullmäktige

__________________________________
David Ohlin
Ordförande Ungdomsfullmäktige 2013-2014

