PARGAS UNGDOMSFULLMÄKTIGE
PROTOKOLL 16.1.2018
Närvarande
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

§1

Mötet öppnas
Mötet öppnas av ordförande kl. 15.05

§2

Sammanträdets lagenliga sammankallande och beslutförhet
Mötet lagligt sammankallat och beslutsfört

§3

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes med tillägget Besöka statsfullmäktige och
INSTAgram konto.

§4

Val av två rösträknare och protokolljusterare för mötet
Giano del Vecciho och Saga Rosenlund rösträknare
Christoffer Rönnholm och Saga Rosenlund protokolljusterare

§5

Föregående mötes protokoll
Ordförande gick igenom protokoll från mötet 22.11. 2017

§6

Rapportering från nämndmöten
Saga Rosenlund har varit på Kulturnämndens möte 28.11 och Giano Del
Vecchio har varit på Bildningsnämnden 13.12

Saga berättade om Kulturnämnden då de fått info om konstskolan och tagit
beslut om understöd.
Giano varit till Bildningsnämnden och de var i Björkhagens daghem och det
var fina utrymmen. Där de har en kåta där de även har utedagis.
§7

Besök av Åbolands Ungdomsförbund
Åboland Ungdomsförbund besöker och informerar om deras verksamhet och
samarbetsmöjlgheter.
Aktuellt just nu och som ungdomar kan ta del av är VårKultur –
spökvandringar och en internationell klubb.

§8

Komplettering av ungdomsfullmäktiges medlemmar
Ungdomfullmäktige har på sitt möte 22.11. 2017 tagit upp frågan om de kan
få kompletera ungdomsfullmäktige med de två representanterna som saknas
från Axxell och Paraisten Lukio. Stadsjuristen Monica Avellan har svarat
(Bilaga) att om Axxell och Paraisten Lukio ställer någon ungdom på förslag nu
efter valet har förättats, är det möjligt att stadsstyrelsen kan välja ytterligare
medelmammar till ungdomsfullmäktige.
Matilda Karlsson tar kontakt med Axxell elevkår och Olivia Toukola tar kontakt
med elevkåren i Paraisten lukio.

§9

Pargas stads strategi del 1
Ungdomsfullmäktige jobbade i tre grupper med Pargas stads strategi del 1.
De fick i första hand koncentrera sig på 2 tygndpunktersområden, men även
komma med kommentarer till de andra grupperna.
1. Mera kreativitet och entreprenörskap
-

Stöda frivilliga att stöda hobbyverksamhet

-

Hur är det att vara företagare? Workshops för ungdomar.

-

Info om veckoslutsjobb och sommarjobb. Något för yngre än 15 år
också.

2. Individuella tjänster
-

Platser för unga att träffas

-

Lokal trafik

-

Klädbutiker som passar ungdomar

-

Evenemang

3. Mera stadskänsla
-

Tjänsterna mera samlade, allt är så utspritt (Pargas centrum)

4. Aktivare fritid i en görnare stad
-

Vara aktiva

-

Billigare bussturer

-

Lånecyklar på flera ställen

-

Sjömuseeum med koppling till östersjön

-

Båttaxi

-

Elbussar

-

Att få invånare att uttnyttja kollektivtrafiken mera

5. Lättare att besöka pargas
-

Turistinfo i form av APP, badhus, mera företagare.

6. Vad kan vi ungdomar göra för en trivsammare stad?

§ 10

-

Förbindelser mellan Houtskär och Iniö för att skapa relationer

-

Vårt beteende

-

Engagemang i stadens verkstad

-

Attityden till stadens verksamhet.

Ungdomsfullmäktige medlemmar i Förbundet för Finlands Ungdomsråd Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry ?
EXPERT PÅ UNGDOMARS DELAKTIGHET.
Det 1998 grundade Förbundet för Finlands Ungdomsråd fungerar
som en utbildnings-kommunikations- samarbets- samt
intressebevakande organisation för alla ungdomsråd eller liknande
föreningar i Finland.
Nuva ry:
- arbetar för att befrämja ungdomars delaktighets - och
påverkningsmöjligheter
- är en röst i samhällsdebatten
- ger ungdomarna möjligheter att påverka det nation ella
beslutsfattandet
- är verksam både lokalt och på riksnivå
- utbildar, informerar och påverkar
- uppmuntrar ungdomar att engagera sig
- publicerar nättidningen Vaikute
Genom att vara medlem i NUVA får man tillgång till delta i kurser
och få material hur unga kan påverka i samhället. Det byggs även
upp regionala ungdomsråd i landet och där kan Pargas också vara
med när vår region får ett sådant.
Ungdomsfullmäktige vill gärna vara medle mmar i NUVA om staden
betalar 18€/medlem. Och efter första året utvärderas
medlemskapet och vad man fått ut av deltagande.

§ 11

Övriga ärenden
Besöka statsfullmäktige den 27.3
Ungdomsfullmäktige vill besöka stadsfullmäktige den 27.3 och presentera sig
för dem och om möjligt få igång en fadderverksamhet. Under nästa möte
planeras presentationen. Handledare Tove skriver ett brev till alla ledarmöter i
stadsfullmäktige om fadderverksamhet. Tove kontrollerar även om det finns
möjlighet att delta i fullmäktige med en presentationen den 27.3
Instagramkonto
För att få igång instagram kontot för ungdomsfullmäktige planeras att alla
medlemmar får i tur och ordning ansvarar för kontot. Att man uppdaterar och
ser att där finns något nytt. Ansvarig från detta möte till nästa möte blir
Giano. Såklart får också alla andra uppdatera under tiden.
#PargasNUVA

§ 12

Ungdomsfullmäktiges nästa möte
15 mars kl 15.00 i Pargas

§ 13

Mötet avslutas
16.58

_________________________________

_____________________________________

Mathilda Karlsson

Tove Dahlén

Ordförande

Handledare och sekreterare

_________________________________

_____________________________________

Christoffer Rönnholm

Saga Rosenlund

Protokolljusterare

Protokolljusterare

