PARGAS UNGDOMSFULLMÄKTIGE
PROTOKOLL 23.4 KL. 16.10-17.30 STADSHUSET
Mathilda Karlsson, ordförande

Iniö skola

Saga Rosenlund

Sarlinska skolan

Christoffer Rönnholm

Sarlinska skolan

Denja Eliassi

Paraistenseudun koulu

Olivia Toukola

Paraistenseudun koulu

Tove Dahlén

Fritidssekreterare /handledare

Emma Silén

Fritidsledare

§ 33

Mötet öppnas
Ordförande öppna mötet 16.10

§ 34

Sammanträdets lagenliga sammankallande och beslutförhet
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutsfört

§ 35

Godkännande av föredragningslistan
Fördedragningslistan godkändes med punkterna Akrtikel 13 och Minimässa, under övriga
ärenden

§ 36

Val av två rösträknare och protokolljusterare för mötet
Föreslog Saga Rosenlund och Denja Eliassi, båda förslagen godkändes.

§ 37

Föregående mötes protokoll
Genomgång av protokollet, inget att tillägga.

§ 38

Miljömedvetenhet hon unga
Hur kan ungdomsfullmäktige göra för att unga (och andra) skall bli mera miljömedvetna.
Efter en diskussion kom vi fram till några förslag att gå vidare med.
I språkkurserna i gymnasiet gör man resor för att bekanta sig med språket, t.ex. de som läser
franska åker till Frankrike. Förslaget är att i någon kurs där man behandlar
miljöpåverkan/klimatförändringar, gör liknande resor. För att bekanta sig med hur vi
människor, har påverkat miljön p.g.a våra handlingar.

Mera information om sopsortering i skolorna, inte lämna bort det i högstadiet och andra
stadiet. Temaförmiddag, vad kan man göra för miljön när man är ung. Påminnelse för unga
att inte skäpa ner.
Sopsortering i alla skolor. I bildningsavdelningens handlingsprogram kommer det att finnas
med i att alla enheter inom avdelningen skall förbättra sopsortering. Detta tycker även vi att
man kan börja med genast. Att det finns i skolorna sopsortering som är lätt för eleverna att
använda.
Tävling i återvinning. Ungdomsfullmäktige utlyser en tävling i återvinning. Tävlingen startar
upp vecka 16 och pågår till vecka 34 (25.8). Man skall ta ett foto på något som man
återanvänt. Lägga ut det på Instagram med att använda ett hashtag eller sända det till nuvas
Instagramkonto eller e-post till tove.dahlen@pargas.fi.
Tävlingen är för ungdomar i åldern 13-22 år och bor i Pargas. Priset är ett presentkort till
köpcentret Mylly på 100 euro.
§ 39

Kollektivtrafiken, vägar och broar
Ungdomsfullmäktige vill ta reda på vad unga i Pargas tycker om våra vägar, kollektivtrafiken
och hur man ser på frågan om bron mellan Nagu och Pargas.
För att få veta ungas åsikter har ungdomsfullmäktige gjort en enkät med frågor som berör
detta. Enkäten hoppas vi att skolan kan sända ut via Wilma och sedan sprider vi den även via
sociala medier. Enkäten publiceras 30 april och finns tid att svara på den till 14.5.
Ungdomsfullmäktige går sedan igenom svaren och skriver ner en rapport som sänds till NMT
centralen och till Pargas stad.

§ 40

Övriga ärenden
Upphovsrättsdirektivet och artikel 13. Diskussion om upphovsrättsdirektivet som
europaparlamentet har godkänt. Artikel 13 kommer att innebära uppladdningsfilter, som går
ut på att webbplatser behöver sätta in ett filter som upptäcker och blockerar
upphovsrättsskyddat material. Det betyder ljud, video och inte minst bilder inklusive memes.
Ungdomsfullmäktige vill ta reda på om det ännu finns något man kan göra för att få detta
ändrat. Olivia och Denja kontaktar NUVA ry för att fråga om NUVA ry har tagit behandlat
detta tidigare. Saga kontaktar europaparlamentariker Torvalds och frågar om det ännu finns
något att göra mot artikel 13. Och vad betyder det för unga.
Vi behandlar artikel 13 på nästa möte
Minimässa 6.9. Saga tog upp att det är viktigt att vi kommer ihåg att jobba vidare med
minimässan så att den blir av den 6.9. kräver engagemang av alla medlemmar.

§ 41

Nästa möte 16.5

§ 42

Mötet avslut
Ordförande avslutade mötet 17.30

__________________________________________

______________________________________

Mathilda Karlsson, ordförande
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Saga Rosenlund, protokolljusterare

Denja Eliassi, protokolljusterare

