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§ 50

Mötet öppnas
Vice ordförande öppnade mötet 16.10, ordinarie orförande hade meddelat förhinder.

§ 51

Sammanträdets lagenliga sammankallande och beslutförhet
Sammanträdet är lagligt sammankallat och beslutsfört

§ 52

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes

§ 53

Val av två rösträknare och protokolljusterare för mötet
Förslag Saga Rosenlund och Giáno Del Vecchio, båda godkändes.

§ 54

Föregående mötes protokoll
Genomgång av förra mötesprotokollet.

§ 55

Obesvarade frågor från tidigare möten
Sommarlovets flytt framåt, hur diskuterar man frågan i Pargas?
Svar av Katriina Sulonen utbildningschef finska sidan. Det är ett beslut som görs på högre
nivå, undervisningsministeriet, riksdagen. Ett Medborgarinitiativ har funnits för detta, den
avslutades 22.5.2018 och fick inte tillräckligt stöd för att gå vidare till riksdagen. Se initiativet
på medborgarinitiativ.fi
Matsvinn i stadens verksamhet, vad händer med överbliven mat?

Frågan har sänts till Niina Isberg, men inget svar ännu.
§ 56

Rapportering från nämndmöten
Bildningsnämndens möte 21.8 Inomhusluften i daghemmen. Sunnanberg rivning?? Vara eller
inte vara. Skolcentret i Pargas behöver flera renoveringar, ombyggnader och
moderniseringar av utrymmena. Paraisten lukio behöver renoveras för att kunna fortsätta
som skolbyggnad. Kyrkbacken och Simonkylän koulus gårdsplan planeras och görs om.
Elevantalet på Utö ökar och utrymmena blir för små. Stadens förskolor skall få en
kordinatoor.
Bildningsnämndens möte 19.9: Giàno kune inte delta.
Svenska sektionen 20.8 budget och investeringar, städningen i skolan, gymnasiets
distanskurser, hur motivera elever till det. Tillfällig musiksal i Sarlinska.
Svenska sektionen 17.9 Sarlinska och presentera skolan. Fuktskada i Sarlinska som
renoveras. Slöjdsalen och textilslöjd, delad med finska. Stökigare i skolan. Sunnanbergs
skolan rivas eller inte.
Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto 29.8 Olivia kunde inte delta.
Kulturnämnden 25.9. Investeringsbehoven inom kulturenheten och biblioteksenheten.
Allaktivitetsplats vid skolcentret, brevid PIUG, unga och seniorer med i planeringen. Flyttbar
scen. Houtskär bibliotek flyttas till områdeskontor. Aktia planen behöver konstgräs, nytt eller
begagnat. 2021 tillbyggnad av piug p.g.a. utrymningsväg. Pargas damkör håller
jubileumskonserer i Nagu och Pargas i oktober.

§ 57

Hur skall vi marknadsföra oss?
Tidningar, ungdomsfullmäktige når inte målgruppen genom att marknadsföra oss via
tidningen. Dock når vi vuxna och föräldrar som möjligtvis kan säga till sina ungdomar, att
kontakta ungdomsfullmäktige.
Evenemang, arrangera och vara med i andra arrangemang.
Instagram konto, uppdatera oftare.
Lärarna i samhällslära, informera om att man kan bjuda in oss till lektioner, då man
diskuterar ämnen som att påverka och vara samhällsaktiv.
Ungdomsfullmäktiges kontaktuppgifter/affisch i varje skola och ungdomsgård med info om
hur man når ungdomsfullmäktige.
Reklamvideo. En video att sprida i sociala medier. Når kanske bäst ungdomar och man minns
bäst. Saga, Anton och Christoffer kontaktar Dum Dum killarna och diskuterar om de vill vara
med och hjälpa.
Postlåda i alla högstadier, gymnasier och yrkesskola. Där man får sätta förslag och initiativ till
ungdmsfullmäktige. Allt som kommer in behandlas. Postlådan skulle vara tillsammans med
stadens ungdomssida, så man kan även lägga meddelande till dem via postlådan.
Ung.pargas.fi ungdomsfullmäktigesprotokoll även på de sidorna.

§ 58

NUVA LOGO & KLÄDER
Ungdomsfullmäktige funderar på en logo, de har en idé och Saga försöker nu rita ner den på
papper, så att arbetet kan gå vidare efter det.

Ett förslag på munkjacka (huppari) till medlemmarna i ungdomsfullmäktige. Kollat lite priser
och fått förslag på mellan 30-70€, allt beror på tryck och tröja. Så logo och vad som skall
tryckas först, sedan sända ut för prisförfrågan.

§ 59

Ungas Dag
Från möte 22.5
Idéen med en Ungas dag - Nuorten päivä diskuterades vidare. Skulle vara något som
ungdomsfullmäktige börjar jobba med på hösten. Ordna en dag med alla skolor (högstadier
och gymnasier), en temadag med jämställdehet i fokus. Elevkårerna skulle bli involverade
och lärarkåren.
Ungdomsfullmäktige konstaterade att de har ganska mycket program just nu, en del är med i
Show och skolor tar mycket tid. Men ideén om en Ungas dag läggs inte ner, utan skjuts fram.

§ 60

Aktiverade samlingsplatser
Mopedkörning
Ungdomsfullmäktige har i sina diskussioner och arbete med stadens handlingsplan tagit upp
önskan att det skulle finnas en plats för mopedköring. Där det skulle vara okej att samlas
med sina mopeder och köra utan att störa övriga befolkningen. När man är ung, är
mopedkörning inte bara att ta sig från punkt A till B, utan det är roligt att bara köra. Detta
upplevs av många som ett störande beteende från ungdomen.
Diskussionen har igen kommit igågn på sociala medier.
Tidigare ordnades mopomeeting vid Paramet planen. Bettina Fjäder var en av de vuxna som
var med ungdomarna där. Planen fick användas om någon vuxen var med. Enligt Bettina var
planen inte riktgit ändamålsenligt då det skulle behövas en raksträcka för mopedisterna att
göra trick på.
Vad finns det för möjligheter i staden? Finns det något område där man skulle få arrangera
mopoträffar och kunna utföra mopotrick med sina mopeder?
Frågan gick till Ted Bergman, som konstaterade att staden inte har några bra egna områden.
Tanken är nu att ungdomssidan i staden tar reda på möjligheten att träffas vid Paramet igen.
Vilka personalresurser som är möjliga att sätta på denna verksamhet. Försäkringar och
ansvar utredes. Sedan vill man samla till träff i ungdomslokalen (PIUG). Där ungdomarna
skulle planera vad de vill med så kallade mopo meetings, stadens ungdomssida har några
ramar, men innehållet skall komma från ungdomarna.

§ 61

Övriga ärenden
Fanns ine övriga ärenden

§ 62

Mötet avslutas
Mötet avslutades 18.00
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