PARGAS UNGDOMSFULLMÄKTIGE
PROTOKOLL 29.11.2018 KL. 16.20- 17.40
Mathilda Karlsson, ordförande

Iniö skola

Anton Karlsson, vice ordförande

Pargas svenska gymnasium

Ella Rejström

Kyrkbackens skola

Saga Rosenlund

Sarlinska skolan

Christoffer Rönnholm

Sarlinska skolan

Wilma Karlgren

Skärgårdshavets skola

Giàno Del Vecchio

Ulkosaariston koulu

Denja Eliassi

Paraistenseudun koulu

Olivia Toukola

Paraistenseudun koulu

§ 63

Mötet öppnas
Ordförande öppnade mötet 16.20

§ 64

Sammanträdets lagenliga sammankallande och beslutförhet
Mötet lagenligt sammankallat och konstaterade mötet beslutsfört

§ 65

Godkännande av föredragningslistan
Föedragningslistan godkändes utan ändringar

§ 66

Val av två rösträknare och protokolljusterare för mötet
Förslag Anton Karlsson och Olivia Toukola, båda godkändes.

§ 67

Föregående mötes protokoll
Genomgång av förra mötets protokoll, inget att invända.

§ 68

Rapportering från nämndmöten
10.10 Bildningsnämnden, Giano deltog inte
8.10 Bildningsnämndens svenska sektion, Christoffer. Budgetmöte
27.11 Bildningsnämndens svenska sektion, sunnanberg skola, vad skall hända?
När?
1.10 Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto, Olivia deltog inte
9.10 Kulturnämnden, Saga, Budgetmöte. Snabba pengar borde få mera
marknadsföring. 8.11 Kulturnämnden, Saga, deltog inte.

§ 69

Utse ungdomsfullmäktiges företrädare i stadsfullmäktige
I förvaltningsstadga för Pargas stad §20 står det att;
Ungdomsfullmäktige kan för fullmäktiges sammanträden utse en företrädare
som har rätt att närvara och yttra sig. Företrädare för ungdomsfullmäktige har
dock inte rätt att närvara vid fullmäktiges slutna sammanträden.
Mathilda Karlsson, Giàno Del Vecchio och Saga Rosenlund var på förslag.
Röstning genom lappar genomfördes och rösterna föll 5 röster Matilda
Karlsson och 4 röster Giano Del Vecchio
Mathilda Karlsson valdes till ungdomsfullmäktiges företrädare i stadens
fullmäktige.

§ 70

Uppföljning verksamhetsmål 2018
Ungdomsfullmäktiges verksamhetsplan 2018
Vi skall arbeta för ett mer jämställt samhälle. Arbeta för mera jämställdhet på
fritiden och i skolans frågor.
Framhäva tvåspråkigheten. Tvåspråkiga evenemang, samarbete mellan
skolor på friluftsdagar och praktiska ämnen.
-

Tvåspråkigheten - Christoffer tagit upp i bildningsnämnden. Nuorten päivä
ska vara finskt och finlandssvenskt.
Jämställdhet med nuorten päivä/ungas dag

Förbättra förbindelsen (rörligheten). Bro mellan Pargas och Nagu. Flera
bussturer.
-

Bro mellan Pargas och Nagu (hur ska vi gå vidare, medborgarinitiativ).
Bussturer (ta kontakt med ely keskus. Lägre pris för ungdomar/barn i buss
eller studerande bussbiljett)

Få flera platser för unga att vara på. Platser för aktivitet både inomhus och
utomhus.
-

§ 71

Fritidsledare Jonna i Piug skall jobba upp saken om platser för unga att
vara på (mopon)

Övriga ärenden
Fanns inte övriga ärenden

§ 72

Ungdomsfullmäktiges nästa möte
18.12.2018 kl 16.00

§ 73

Mötet avslutas
Mötet avslutas 17.40

_________________________________

_____________________________________

Mathilda Karlsson

Tove Dahlén

Ordförande

Handledare och sekreterare

__________________________________ _____________________________________
Anton Karlsson

Olivia Toukola

Protokolljusterare

Protokolljusterare

