PARGAS UNGDOMSFULLMÄKTIGE
PROTOKOLL 22.11KL. 13.00-14.15
Närvarande;
Kyrkbackens skola

Ella Rejström

Sarlinska skolan

Saga Rosenlund

Sarlinska skolan

Christoffer Rönnholm

Skärgårdshavets skola

Wilma Karlgren

Ulkosaariston koulu

Giàno Del Vecchio

Pargas svenska gymnasium

Anton Karlsson

Paraistenseudun koulu

Denja Eliassi

Paraistenseudun koulu

Olivia Toukola

Iniö skola

Mathilda Karlsson

§1

Ungdomsfullmäktiges sammansättning
Styrelseprotokoll från 31.10.2017 gicks igenom och alla medlemmar var på
plats.

§2

Sammanträdets lagenliga sammankallande och beslutförhet
Mötet lagligt sammankallat och beslutsfört

§3

Val av två rösträknare för mötet
Förslag på rösträknare Anton Karlsson och Denja Eliassi. Förslaget godkändes.

§4

Val av ordförande för ungdomsfullmäktige
Saga Rosenlund, Mathilda Karlsson, Christoffer Rönnholm, Ella Rejström, Giàno
Del Vecchio och Olivia Toukola ville ställa upp som ordförande.
Ungdomsfullmäktige röstade på förslagen; Rösträknarna resultat
Saga Rosenlund 2 röster
Mathilda Karlsson 4 röster
Christoffer Rönnholm 1 röst
Ella Rejström 2 röster
Giàno Del Vecchio 0 röster
Olivia Toukola 0 röster
Mathilda Karlsson vann med 4 röster och valdes till Ungdomsfullmäktiges
ordförande.

§5

Val av viceordförande för ungdomsfullmäktige
Saga Rosenlund, Ella Rejström, Anton Karlsson och Wilma Karlgren ville ställa
upp som viceordförande.
Ungdomsfullmäktige röstade på förslagen; Som rösträknare för denna
omröstning var Christoffer Rönnholm istället för Anton Karlsson p.g.a. att han
ställde upp som kandidat.
Rösträknarna resultat;
Saga Rosenlund 2 röster
Ella Rejström 1 röster
Anton Karlsson 5 röster
Wilma Karlgren 1 röster
Anton Karlsson vann med 5 röster och valdes till Ungdomsfullmäktiges
viceordförande.

§6

Val av protokolljusterare för mötet
Förslag på protokolljusterare för mötet Ella Rejström och Olivia Toukola.
Förslaget godkändes.

§7

Godkännande av föredragningslistan
Föredragnings listan godkändes med ändringen § 13 nytt ärende. Axxells och
Parainen lukios elevkårsstyrelsers förslag till representanter till
Ungdomsfullmäktige 2017-2019.

§8

Val av ungdomsfullmäktiges representanter i olika nämnder/sektioner
Ungdomsfullmäktige har närvaro- och yttranderätt
Ungdomsfullmäktiges förslag
Kulturnämnden – Saga Rosenlund
Bildningsnämnden – Giàno Del Vecchio
Bildningsnämndens svenska sektion – Christoffer Rönnholm
Bildningsnämndens finska sektion – Olivia Toukola
Nagunämnden – Ella Rejström
Förslaget godkändes.

§9

Godkännande av ungdomsfullmäktiges stadgor
Ungdomsfullmäktiges stadgor godkändes och sänds vidare till Stadsstyrelsen.

§ 10

Godkännand av ungdomsfullmäktiges verksamhetsplan för 2018
Ungdomsfullmäktiges förslag till Verksamhetsplan 2018
1. Vi skall arbeta för ett mer jämställt samhälle. Arbeta för mera
jämnställdhet på fritiden och i skolans frågor.
2. Framhäva tvåspråkigheten. Tvåspråkiga evenemang, sammarbete mellan
skolor på friluftsdagar och praktiska ämnen.
3. Förbättra förbindelsen (rörligheten). Bro mellan Prgas och Nagu. Flera
bussturer.
4. Få flera platser för unga att vara på. Platser både för aktivitet inomhus och
utomhus.
Verksamhetsplanen för 2018 godkändes

§ 11

Ungdomsfullmäktiges sätt att använda sociala medier och kontakten mellan
ungdomsfullmäktiges medlemmar
Ungdomsfullmäktige skall ha en whatsapp grupp för att ha kontakt med
varandra. Ungdomsfullmäktige öppnar ett instagram konto ”Pargas_NUVA”
för att marknadsföra sig.
Mera information om ungdomsfullmäktige och protokoll finns på Pargas.fi eller
Ung.Pargas.fi

§ 12

Ungdomsfullmäktiges sammanträdes datum, tider och platser.
Ungdomsfullmäktige samlas 8 gånger under året 2018.
16 januari
15 mars
18 april
17 maj
Augusti v. 33
September v. 37
Oktober v. 42
November v. 47
Kl. 15.00 Stadshuset, Pargas

§ 13

Axxells och Paraisten lukios elevkårsstyrelsers förslag till representanter till
Ungdomsfullmäktige 2017-2019
Axxell och Paraisten Lukio kom inte in med förslag till medlemmar i
ungdomsfullmäktige i tid. Ungdomsfullmäktige vill ännu ge en chans för dessa
två elevkårer att komma in med representanter innan nästa möte 16.1.2018.
Dessa två meddlemmar har inte möjlighet att få någon av ordförade eller
viceordförande posten.
Fråga till stadsstyrelsen; Får ungdomsfullmäktige fullmakt att utsee en (1)
representant från Axxell och en (1) representant från Paraisten Lukio, innan
16.1.2018.

§ 14

Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet 14.15.

