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Elen Bergli Aursand 

Signe Bergli 

Kersti Johanna Gåsbakk 

Ronja Aamo 

Gabriela Keneli Laar 

 

 

Utvalg: Lierne Ungdomsråd 

Møtested: Teams 

Dato: 4. april 

Tidspunkt: 19.00 

 

Referat Lierne Ungdomsråd 04.04.2022 
 

Til behandling: 

Saksnr 

 

Sak 8/22 Referater Ungdomsrådet 

- Godkjenning av møteprotokoll fra 9. Februar 
- Godkjenning av sakliste  

 
Vedtak: Møtereferat og innkalling/sakliste ble godkjent uten innvendinger. 

 

Sak 9/22 Sosialt arrangement våren 2022 

- Tur til Lerkendal 
- Evt. annet arrangement 

 

Ungdomsklubbene i Nordli og Sørli har diskutert tur til Lerkedal 16.mai. Ungdomsklubben i 

Nordli har midler de ønsker å bruke på Lerkendaltur.Vi har også kommunale fondsmidler vi 

kan bruke. En liten egenandel på ca. 200,- må kanskje påberegnes. Ungdomsrådet har fått 

pristilbud på buss tur/retur Sørli/Lerkendal. Elen tar hovedansvar for organisering av turen, 

Kesti og Randi planlegger tur sammen med Elen. Kersti lager et facebookarrangement, der vi 

informerer om tur. Vi diskuterte regler for turen. Enstemmig ungdomsråd ønsker at turen skal 

være for ungdomsskolen og 1. året på videregående. Ungdommene spør voksenpersoner de 

ønsker å ha med seg på tur. Vi trenger fem voksne. Arrangementet er rusfritt. Ved bruk av 

rusmidler på turen, vil heimen bli kontaktet og foresatte må hente vedkommende. Avreise fra 

Sørli kl.11.00. Alle må ta med niste og drikke på turen. Vi avtaler stopp med bussjåfør. Vi får 

ut info.skriv nå før påske. Påmeldingsfrist blir satt til 19.april. Elen tar imot påmelding. Elen 

deler ut info.skriv på Sørli skole. Ronja deler ut info.skriv på Stortangen skole. Randi skriver 

forslag til informasjon som hun sender over til Elen og Kersti, før det publiseres. 

 

Vedtak: Ungdomsrådet vedtar å arranger tur til Lerkendal 16. mai 

 

Sak 10/22 Ungdomskonferanse 
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Vi jobber videre ut fra å arrangere ungdomskonferanse høsten 2022. Randi har vært i kontakt 

med ungdomssekretærene i de andre Indre Namdals kommunene. Hun viderefører denne 

kontakten slik at det blir forslag på innhold i konferansen fra alle Indre Namdalskommuner. 

Ungdomsrådet søker Trønderkassen.no om midler.  

 

Sak 11/22 Gjennomgang av sakliste til kommunestyremøte 07.04.2022 

Sakliste ble gjennomgått. Kersti og Elen møter på kommunestyremøte torsdag. 

 

Sak 12/22 Appell i kommunestyremøte 07.04.22 

Ungdomsrådet holder ikke appell på kommunestyremøte 7.april 

 

Neste møte blir onsdag 20.april. Vi planlegger da tur til Lerkendal. 

 

 

 

Lierne, 04.04.2022 

 

 

Agnar Mattias Høgsnes                                                    Randi Aarmo Estil            

Leder i Lierne Ungdomsråd                                             Sekretær i Lierne Ungdomsråd            

 

 


