PARGAS UNGDOMSFULLMÄKTIGE
PROTOKOLL 19.4.2018
Närvarnade;
Anton Karlsson, vice ordförande

Pargas svenska gymnasium

Ella Rejström

Kyrkbackens skola

Saga Rosenlund

Sarlinska skolan

Christoffer Rönnholm

Sarlinska skolan

Wilma Karlgren

Skärgårdshavets skola

Denja Eliassi

Paraistenseudun koulu

Olivia Toukola

Paraistenseudun koulu

Frånvarande;
Mathilda Karlsson

Iniö skola

Giàno Del Vecchio

Ulkosaariston koulu

§ 27

Mötet öppnas
Mötet öppnas 12.49, ordinarie ordförande var inte på plats så vice ordförande Anton
Karlsson föredrog mötet.

§ 28

Sammanträdets lagenliga sammankallande och beslutförhet
Mötet laglig sammankallat och beslutsfört.

§ 29

Godkännande av föredragningslistan
Godkändes med tilläggen
§ 34 Idé lapparna från workshoppen ”nerbrytning av verksamhetsplanen”
§ 35 Ungdomsfullmäktiges kläder och Logo
§ 36 Flytta sommarlovet framåt?
§ 37 Ungdomsfullmäktiges egen punkt på bildningsnämnden

§ 30

Val av två rösträknare och protokolljusterare för mötet
På förslag Christoffer Rönnholm och Wilma Karlgren, som godkändes.

§ 31

Föregående mötes protokoll
Stadsfullmäktigebesöket som blev inhiberat 27.3 blir nu den 22.5 kl 17.00.
Alla meddlemmar sänder ut personliga mail till sina fullmäktigefaddrar. En personlig del och
en del som alla har samma text. Den gemensamma texten skriver handledaren nästa vecka.

§ 32

Rapportering från nämndmöten
Kulturnämnden 15.3 Saga deltog det var ett långt möte och det togs beslut om
verksamhetsbidrag till olika föreningar.

§ 33

Inbjudan till Egentliga Finlands nätverks- och skolningsträff för ungdomsfullmäktig
5.5.2018
Ungdomsfullmäktige har fått en inbjudan av regionsförvaltningen i Egentliga Finland.
Inbjudan gäller en träff med andra representanter från ungdomasfullmäktigen i hela
Egentliga Finland. Träffen hålls den 5.5.2018 kl 10-15 i Runosbackens ungdomsgård.
Finns intresse från flera deltagare att delta men måste fundera och se om dagen passar.
Meddelar senaste måndag om man vill delta.

§ 34

Idé lappar från workshoppen ”nerbrytning av verksamhetsplanen”
Lapparna som valdes ut bland med alla ideér
1. Sprida enkät om bro mellan Pargas och Nagu där unga kan fylla i deras åsikter. Enkäten
via sociala medier.
2. Förbättra förbindelserna, billigare biljettpriset. Intern busstur i Pargas. Lobba för bro
mellan Pargas och Nagu.
3. Ungas dag, Nuorten Päivä, ett evenemang med fokus på jämndställdhet. För svenska,
finska och för ungdomar med funktionsnedsättning.
4. Gemensam gymnastik för flickor och pojkar och även över språkgränserna. I högstadiet
och gymnasiet.
5. Gård – parkering för mopeder, en plats (verkstad) där mopeder får finnas, köra och
mecka.
6. Ett ställe som är öppet dygnet runt och där finns cafe och butiker riktade till ungdomar.
En djupare diskussion om nr 4 fördes.
Gemensam gymnastik för flickor och pojkar och även över språkgränserna i högstadiet och
gymnasiet. Att det skulle finnas valmöjligheter, gymnastik i blandgrupp eller bara med flickor
eller pojkar.
Tillvalsgymnastiken i Pargas och Korpo skolorna skulle vara över språkgränserna. Och
motivering är; språkövning och nya vänner. Mera valmöjligheter att gympa i olika grupper.
Christoffer tar upp detta i diskussion på bildningsnämndens svenska sektion nästa gång
Övriga ideér och tankar tas upp på ungdomsfullmäktiges kommande möten.

§35

Ungdomsfullmäktigets kläder och logo
Saga föreslog att ungdomsfullmäktige skulle ha någon gemensamt klädesplagg, som kan
användas vid evenemang och när de marknadsför ungdomsfullmäktige. Huppari utan
dragkedja som förslag med eget namn, ungdomsfullmäktige/NUVA, instagramkonto och en
logo skapas för ungdomsfullmäktige.

§ 36

Flytta sommarlovet framåt?
Ungdomsfullmäktige funderade om diskussioner förs i Pargas om eventuell flytt framåt av
skolornas sommarlov. Christoffer för frågan till bildningsnämnden.

§ 37

Ungdomsfullmäktiges egen punkt på bildningsnämnden
Bildningsnämndens svenska sektion har tänkt ha en skild punkt på deras föredragningslista
som är till för ungdomsfullmäktige. Till nästa sektionens möte kommer Christoffer att föra
fram tankarna om gymnastiken och även fråga om hur diskussionerna går i pargas angående
att flytta fram sommarlovet.

§ 38

Ungdomsfullmäktiges nästa möte
Nästa möte blir den 22.5 kl 15.00, samma dag kl 17.00 presenterar sig ungdomsfullmäktige
för stadsfullmäktige.

§ 39

Mötet avslutas
Mötet avslutas 14.00.

