
 

 
 

Minnesanteckningar ungdomsrådets styrelsemöte, 2022-01-31   

Närvarande: Elias Wennerlund, Emanuel Andreasson, Erik Verhagen, Mateusz Bialek, Maja 

Hölsö, Christian Eloniemi, Agnes Lönnblad, Felicia Ahlgren, Michael Plogell, Lars-Erik Olsson, 

Sverre Fredriksson och Ellen Talus 

 

1. Välkomna!  

2. Utse ordförande  Emanuel Anderasson 

 

3. Förra mötesanteckningarna  

 

4. Demokratistipendium     

 

Ungdomsrådet spånar ideér med politikerna. Lägger tyngd vid att lärare kan hjälpa till att 

informera och nominera personer som de uppmärksammar har bidragit till demokrati. Ett 

exempel kan vara att lärare fångar upp kandidater i elevrådet som för talan för sin klass 

eller dylikt, men finns naturligtvis många fler sätt. Lärare kan bolla med andra lärare och 

finna lämpliga kandidater den vägen. Ellen kan kontakta lärare kring denna idé. 

Ett annat förslag som framkommer är att ta kontakt med kultur och fritidschef för att 

sprida information ut till föreningar och se om det är något som attraherar dem också, 

kanske finns det personer där som verkar för demokratin. Ellen tar kontakt med Robert 

H. 

I Maj kan politikerna vara med i ungdomsrådet igen för att stämma av. Det är fortfarande 

av intresse att politikerna kan vara med och spela in en kortare film om stipendiet (ex 

formulera sig ang demokratistipendiet och förklara hur det går till, vad är budskapet mm). 

Vi avvaktar lite kring Maj för att se hur allas scheman ser ut då. 

 

5. Demokratiprocess (100 000 kr-processen)  
Från mötet den 21 December:  

Ungdomsrådet tyckte Emanuels utkast såg bra ut gällande 100 000kr processen ska höjas 

till 150 000kr. Det har även tagits upp med högstadiets elevråd. Emanuel skickar ut mail till 

rektorerna. 

Schools out  

*  Förslag på DJ/Artistgrupp? Förslag från Lillemor och Kajsa, ungdomsrådet är öppna för 

förslag och tycker förslagen kan stå kvar. 

- Hanna Ferm  

- Mares  



 

 
 

- Jireel  

- Alvaro Estrella  

- Robin Bengtsson  

- Myra Granberg  

- Margaret  

- Wiktoria  

- Panetoz  

- Ace Wilder  

- William Segerdahl  

- Maxida Märak  

- Thomas Stenström  

- Ove Törnqvist (ta denna med en nypa salt) 

Är öppna för att även DJ kan spela poplåtar och tycker det är en bra idé. 

 Vilka aktiviteter vill ni önska?  Segway, höghöjdstrampolin, 5 kamp med små tävlingar ex 

blåsa ballong tills den spricker, vattenballongskrig, kubb, frisbee, gå med ägg/potatis på 

sked, sumobrottardräkter, kasta pil 

 

6. Nästa möte Måndag 8 Mars kl 16:30 (digitalt) 

 

Tack för idag!   

Vid anteckningarna / Ellen Talus  


