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§ 20

Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet 16.30

§ 21

Sammanträdets lagenliga sammankallande och beslutförhet
Mötet är lagenligt sammankallat och beslutsfört

§ 22

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes

§ 23

Val av två rösträknare och protokolljusterare för mötet
Föreslogs Anton Karlsson och Ella Rejström, båda förslagen godkändes

§ 24

Föregående mötes protokoll
Genomgång av senaste protokoll. Kunde konstatera att riksdagskandidaterna har fått brevet
och Lotta Laaksonen har sänt ett svar tillbaka.

§ 25

Minimessut
Minimässan som planerades till den 26.3 skjuts fram till den 6.9.2019. För få utställare kunde
delta.

§ 26

Verksamhetsplan 2019 och utvärdering 2018
Har under 2018 varit med och jobbat med stadens strategi arbete och där lyft fram
aktiverande samlingsplatser för unga, kollektivtrafiken, mera turer till skärgården,
biljettpriset och val av mindre bussar på vinterhavåret.
Vi har lyft frågan till bildningsavdelningen om mera samarbete mellan språken t.ex.
gemensam gymnastik i högstadie och gymnasie.
Verksamhetsplan 2019, vi kommer att fortsätta med 2018 års plan och ännu tillägga en
punkt. 5) Vi vill försäkra ungdomens framtid genom att främja ungdomars
miljömedvetenhet.

§ 27

Årsklocka
Gör upp en årsklocka för ungdomsfullmäktige, så det är lättare att se återkommande
verksamhet och vad som händer under året. Årsklockan uppdateras varje år med inplanerad
verksamhet. Bilaga 1.

§ 28

Staden har betalat Nuva ry medlemskapet för 2019 till ungdomsfullmäktiges ledamot
Alla medlemmar i Ungdomsfullmäktige är även medlemmar i Nuva ry, staden betalar
medlemskapet för 2019 som är 20€ i året.

§ 29

Centralparkens nya parkplan
Ungdomsfullmäktige tog del av centralparkens översiktsplan. Många tankar; dessa idéer och
bättringsförslag kom upp:
Saknaden av direkt koppling till ungdomen saknas och ungdomsfullmäktige är rädd att detta
kan leda till att de övriga barnområdena börjar användas fel utav ungdomarna. Att det blir
skadegörelse.
-

Hur sker övervakning och skötsel?
Pulkabacken som är borttagen skulle gärna få finnas kvar. Är en punkt som skulle
användas av alla åldrar.
Mindre parkeringar längs med vägen inne i parken, där man kan parkera cyklar.
Flera såna oleskelu platser, för det är där unga kommer att vara
Laddningsstationer för att ladda bla mobilen. Skulle vara med solceller, tillräcklig hög
stolpe, där solcellen skulle sitta högt uppe, att ingen kan förstöra den. Dessa passar i
områdena där man kan ”chilla”.
Grillplats
Något tak, så man kan träffas i parken även om det regnar.
Vattenpunkter, kranar där man kan fylla på sin vattenflaska. Helst då med någon
knappfunktion, så att man inte kan lämna kraner rinnand.
Wc:n
Kanske inte alla vägar inne i parken skall vara raka, de uppmuntrar till mopedkörning i
hög fart.
Finns det kvar av freesbeegolf banan?
Högst uppe i parken mot skärgårdsvägen, någon cykelcrossbana ?
Mycket funderingar kring mopedkörning, som är förbjudet men ändå görs, hur kan man
lindra detta förbud, men sätta gränser för hur mopedköring görs??

§ 30

Avgiftsfria preventivmedel till Unga i Pargas stad
Ungdomsfullmäktige har fått till uppdrag att ge sin åsikt på Maria Lindell-Luukkonen m.fl.s.
motion om avgiftsfria preventivmedel till ungdomarna.
Vi tycker att Pargas skall införa avgiftsfria preventivmedel, men från vilken ålder och hur lång
period kunde vi inte ta ställning till. Man kanske inte behöver ge alla preventivmedela som
finns gratis, utan bara de vanligaste (kondom och p-piller, mini-piller). Eventuellt att man får
ett subventionerat pris på spiral och övriga preventivmedel.
Man kan ju inte gå inför att man får gratis från att man är 15 tills man fyller 25 år. Men ett år
gratis, då kan man t.ex. under det året kunna få fram vilken sort av p-piller som passar bäst
för just den individen.
Sexualkunskap i skolorna har vi en uppfattning om att är bra. I språkundervisningen skulle
man gärna få ta in mera ordinlärning, i ämnet intimitet och samlevnad. Det finns inget sånt
just nu.
Vi hoppas att Pargas går inför att ge gratis preventivmedel och är gärna med och utarbetar
en modell som passar Pargas.

§ 31

Övriga ärenden
Till nästa möte för behandling; Hur skall vi från ungdomfullmäktige fortsätta med miljötänket
och Hur skall vi fortsätta tanken med evenemanget Ungas dag och jämställdhetsfrågan.

§ 32

Mötet avslutas
Mötet avslutas 18.05

__________________________________________

______________________________________

Mathilda Karlsson, ordförande
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