PARGAS UNGDOMSFULLMÄKTIGE
PROTOKOLL 26.2 2019 KL.15.07-16.54 STADSHUSET
Närvarande:
Ella Rejström

Kyrkbackens skola

Saga Rosenlund

Sarlinska skolan

Christoffer Rönnholm

Sarlinska skolan

Wilma Karlgren

Skärgårdshavets skola

Denja Eliassi

Paraistenseudun koulu

Olivia Toukola

Paraistenseudun koulu

Saga Rosenlund valdes till ordförande i och med att både ordförande och vice
ordförande är frånvarande.
§ 10

Mötet öppnas
Mötet öppnades kl 15:07

§ 11

Sammanträdets lagenliga sammankallande och beslutförhet
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutsfört
eftersom minst hälften av ledamöterna var närvarande.

§ 12

Godkännande av föredragningslistan
Föreslogs att punkt 17 skulle ändras till ”NUVAs marknadsföring”. Förslaget
godkändes. Föredragningslistan godkändes med denna ändring.

§ 13

Val av två rösträknare och protokolljusterare för mötet
Denja Eliassi och Olivia Toukola valdes till rösträknare och protokolljusterare.

§ 14

Föregående mötes protokoll
Protokollet från 29.1 gicks igenom.

§ 15

Minimässa om delakighet 26.3
De som tackat ja: Skärgårdens Gröna, Vänsterförbundet, SU, OP från
församlingen. Övriga har inte svarat, så ledamöterna tar kontakt med dem
igen och försöker få ett svar. Frågorna till tävlingen behövs senast 20.3.
Vinnaren i tävlingen vinner en tygkass (med NUVAs logo) fylld med godis och
broschyrer/information från de olika utställarna. Evenemanget riktar sig främst

till andra stadiet, alla andra stadiets skolor i Pargas bjuds in: Fiskis, Axxell, PSG
och PaLu. Även högstadierna bjuds in.
Ungdomsfullmäktige beslöt att skicka inbjudningar till ovannämnda skolor,
samt hänga upp affischer med information om evenemanget.
Inbjudan i Bilaga 1.
§ 16

Skrivelse till riksdagskandidaterna
Ungdomsfullmäktige beslöt att skriva ett brev till riksdagskandidaterna från
Pargas, för att påminna om NUVAs existens samt att de gärna diskuterar
frågor som rör ungdomar. Brev i Bilaga 2.

§ 17

NUVA marknadsföring
Ett förslag på logo för ungdomsfullmäktige har tagits fram. Logon gillades av
alla och man beslöt därför att börja använda den i NUVAs marknadsföring.
Ungdomsfullmäktige kommer att ha en postlåda i varje skola, där ungdomar
får lämna förslag och idéer. Vid varje postlåda finns en plansch med info om
ungdomsfullmäktige. Beslöts att åtminstone följande information ska finnas på
planschen:








NUVAs logo
Bild på ungdomsfullmäktige
NUVAs Instagram
Kort information om vad ungdomsfullmäktige gör
Vilken ledamot som går i vilken skola
Information om vad postlådan är till för: att kontakta
ungdomsfullmäktige och ungdomsledarna
Vilka NUVA-ledamöter som har en plats i olika nämnder

Ungdomsfullmäktige jobbar på att skaffa enhetliga kläder för att väcka
intresset och sprida information om ungdomsfullmäktige. Beslöts att skaffa en
collegetröja. LokalTapiola har frågats om sponsorering, tills vidare utan beslut.
Beslöts att gå vidare med Promopajas Classic Roundneck (svart) á 29,90€ (0moms).
Beslöts även att utreda möjligheten att skaffa tygkassar med NUVAs logo på.
Promopaja erbjuder en naturvit kass med långa handtag för 4,9€/st (0-moms).
Gällande informationsfilmen beslöts att Saga tar kontakt med Jaakko Meyn
och kollar om han har intresse, samt vad han skulle ta betalt för att göra en
video.

§ 18

Nästa möte 21.3 kl 15.00
Nästa möte hålls 21.3 kl 15:00 i Stadshuset.

§ 19

Mötet avslutas
Mötet avslutades kl 16:54.

_________________________________________

________________________________________

Saga Rosenlund, ordförande

Emma Silén, sekreterare och handledare

_________________________________________

________________________________________

Denja Eliassi, protokolljusterare

Olivia Toukola, protokolljusterare

Bilaga 1
Hej,

Pargas ungdomsfullmäktige ordnar en minimässa om påverkningsmöjligheter 26.3 kl. 10-15
och vill härmed bjuda in er att delta. Man får komma då det passar, och behöver alltså
inte vara närvarande hela tiden.
Vi har bjudit in olika organisationer och politiska partier genom vilka unga kan få sin röst
hörd. Bland de inbjudna finns De gröna, Svensk Ungdom, Vänstern, Animalia,
Regnbågsankan med flera. Även stadens ungdomsledare och representanter från
ungdomsfullmäktige kommer att finnas på plats.
Vi vill gärna att ni meddelar om ni är på väg, och ungefär hur många. Denna information
behövs senast fredag 15.3 till tove.dahlen@pargas.fi.
Under mässan kommer vi att ordna en liten tävling där man får svara på frågor om
partierna och organisationerna. Vinnaren får ett fint pris.

Bilaga 2
Brev till riksdagsvalskandidater

Hej,
Vi är pargas ungdomsfullmäktige, vi består av 9 ungdomar från olika håll i
Pargas. Vi jobbar för att minska språkbarräiren mellan finsk- och
svenskspråkiga, billigare och smidigare kollektivtrafik (speciellt mellan periferin
och Pargas centrum samt Åbo). Ett exempel på detta är att vi lobbar för en
bro mellan Pargas och Nagu. Vi jobbar även för ett ställe där ungdomar kan
samlas och umgås på, bl.a. för att köra moped.
Vi står för att föra fram ungdomarnas röster och lyfta fram de ungas
perspektiv på det som händer inom Pargas.
Om ni har frågor får ni gärna ta kontakt med oss, vi diskuterar gärna
ungdomarnas framtid här i Pargas.
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

Denja Eliassi

Paraistenseudun koulu

Olivia Toukola

Paraistenseudun koulu

Giàno Del Vecchio

Ulkosaariston koulu

Pargas ungdomsfullmäktige
(genom fritidssekreterare Tove Dahlén tove.dahlen@pargas.fi)

