PARGAS UNGDOMSFULLMÄKTIGE
PROTOKOLL 15.3.2018
Närvarande:
Mathilda Karlsson, ordförande

Iniö skola

Anton Karlsson, vice ordförande

Pargas svenska gymnasium

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

Frånvarande;
Ella Rejström

§ 14

Kyrkbackens skola

Mötet öppnas
Ordförande öppnar möte 15.03

§ 15

Sammanträdets lagenliga sammankallande och beslutförhet
Mötet konstaterat lagenligt sammankallat och mötet är beslutsfört

§ 16

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns utan ändringar

§ 17

Val av två rösträknare och protokolljusterare för mötet
Anton Karlsson och Giano Del Vecchio valdes till rösträknare och
protokolljusterare.

§ 18

Föregående mötes protokoll
Protokoll från 16.1.2018, genomgång.

§ 19

Rapportering från nämndmöten
Bildningnämnden 7.3 (deltog inte)
Bildningsnämndens svenska sektion 14.2 (deltog inte)

Bildningsnämndens svenska sektion 6.3 Skolornas kostander 2017 och budget
genomgång 2018. Inforation om Eftis verksamheten i staden. Och
Sunnanbergs skolas byggen.
Få in en skilda punkt på svenska sektionen där Christoffer får ta upp saker.
117 barn 2017 i hela Pargas, (jämfört med att i svenska sarlinska i år finns 100
elever i bara klass 8)
Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto 21.2 (deltog inte)
§ 20

Komplettering av representanter till Ungdomsfullmäktige Paraisten Lukio och
Axxell Pargas
Beslut från senaste möte var at Axell elevkår och Paraiten lukio elevkår hörs en
sista gång i frågan denna mandatperiod om representanter till
ungdomsfullmäktige.
Axell Pargas och Paraisten lukio har inte inkommit med någon representat för
ungdomsfullmäktige.

§ 21

Planering av presentation på ungdomsfullmäktige till stadsfullmäktige 27.3
Ungdomsfullmäktige skall besöka stadsfullmäktige den 27.3 och göra en kort
presentation över vem de är och vad de vill.
Planerade vilken information som skall föras fram och vem som säger vad.

§ 22

Fadderverksamhet
Ungdomsfullmäktige har sänt ut en förfrågan till stadsfullmäktige angående
intresset av fadderverksamhet. 11 svar har inkommit. Fullmäktige har delta
upp de intresserade. Unger fullmäktigemötes presentationen framförs vem
som hör till vem och kontaktinformation delas ut.

§ 23

Ungdomsfullmäktiges synlighet
Vad skall vi göra för att få en synlighet för ungdomsfullmäktige? Att andra
ungdomar känner till att det finns ett ungdomsfullmäktige i staden.
Varje möte bestäms vem som är ansvariga för INSTAgram kontot till nästa
möte. Från detta möte fram till april möte är det Saga och Mathilda som
ansvarar för uppdatering
Morgonsamlingen i egna skolor och informera om ungdomsfullmäktige.

§ 24

Ungdomsfullmäktige två dagars seminarium
Meddlemmarna i ungdomsfullmäktige kommer från olika skolor och känner
inte varandra sen tidigare. För att få en bättre sammanhållning i gruppen och
att det blir en kontakt mellan mötena. Skulle förslaget vara att hålla ett två
dagaras seminarium. Där syftet är att lära känna varandra, men även
inspireras till samhällspåverkan och lyfta fram vad ungdomsfullmäktige skulle
ha för roll i hela stadens organisation.

Ungdomsfullmäktige beslutade att ha en heldag tillsammans den 19.4. Där
man jobbar med verksamhetsplanen, gruppövningar och
ungdomsfullmäktiges roll i staden.
§ 25

Ungdomsfullmäktiges nästa möte
Enligt förslaget på möte 22.11.2017 är det 18.4 men handledaren har fått
förhinder och önskar flytta mötet till tisdagen den 17.4
Ungdomsfullmäktige väljer att hålla mötet tillika med heldags seminariet den
19.4.2018

§ 26

Mötet avslutas
Mötes avslutas 16.53.

_________________________________________

______________________________________

Mathilda Karlsson, ordförande

Tove Dahlén, sekreterare

_________________________________________

_______________________________________

Anton Karlsson, protokolljusterare

Giano Del Vecchio, protokolljusterare

