
 

 
 

Mötesprotokoll ungdomsrådet 9/7 -20 
 
Närvarande: 
Bareen Sheikh 
Angus Skog 
Sara Liedholm 
Sara Poturkovice 
Zaid Kazem  
 
Rapporterad frånvaro: 
Hugo Sullivan 
Mustafa Sharif  
 
Bareen förklarar mötet öppnat.  
 
1 § Vi på mötet beslutar att utse en styrelse inom ungdomsrådet. Mötet beslutade också att 
utse Sara Poturkovice till mediaansvarig. Vi beslutar också att utse Sara liedholm till 
ekonomiansvarig samt att utse Zaid till kommunikationsansvarig och marknadsförare.  
 
2 § Ungdomsrådet ska höra av sig till skolor inom kommunen för att be om en shoutout till 
vårt instagramkonto. Vi ska också få fler följare innan vi börjar uppdatera vår instagram. Zaid 
fixar denna punkten. 
 
3 § Framtidsveckan. Ett samarbete med FNs förening som vill att fler ungdomar ska 
engagera sig inom framtidsveckan. Vi ska bidra med att göra affischer och sätta upp på 
skolorna. Vi ska också medverka på de aktiviteter som hålls. Vi ska få med elever från c4 
gymnasiet till att bidra med konst till framtidsveckan som sedan eventuellt säljs där pengarna 
doneras till en hjälpande organisation.  
 
4 § Vi vill ansöka om bidrag för att trycka upp hoodies för oss i ungdomsrådet. Vi beslutade 
att försöka söka ett bidrag som täcker för åtta stycken hoodies. Bareen ska försöka ansöka 
om bidrag. Fråga Andrea om hur vi gör med pengar in på ett bankkonto.  
 
5 § Kristianstad är certifierad som en trygg stad och har därför trygghetsvandringar. Vi i 
ungdomsrådet har blivit inbjuda till att medverka den 28/8. Vi som är närvarande på mötet 
beslutar att medverka på trygghetsvandringen. De som inte medverkade idag behöver 
själva anmäla sig till Anna.  
 
6 § Vi beslutar också att designa affischer för ungdomsrådet att sätta upp i skolorna som en 
marknadsföringskanal. Vi samlas tillsammans för att designa affischerna på söderport.  
 
 
 



 

 
7 § Vad ska vi göra inför hösten? Vi ska satsa på att synas så vi kan lyfta upp frågor för 
andra som inte sitter med i ungdomsrådet. Vi vill starta upp projekt som inte är för stora, utan 
hellre att dem går att genomföra.  
 
 
8 § Sommaraktiviteterna. Det har varit riktat till mindre barn och ingen prioritet ligger för 
ungdomarna. Vi har inte heller hört så mycket om aktiviteterna som anordnades, förra året 
åkte dem runt till skolorna men det har vi inte märkt av i år. Vi vill att de ska satsa mer på 
ungdomar och mer marknadsföring för det.  
 
9 § Vi vill att ungdomsrådet ska ha en styrelse för oss som vill vara mer aktiva och 
medlemmar för de som vill vara med men inte vara lika aktiva.  
 
10 § Vi vill åka runt till skolor för att berätta om oss och få fler att förstå hur vi arbetar.  
 
11 § Angus ska samla in mejladresser för att bjuda in till rådets gemensamma drive där vi 
samlar alla dokument.  
 
12 § Vi diskuterade vad som ska ske med den tomma delen av galleria boulevard. Man hade 
kunnat bedriva skolverksamhet där eller ha någon form av ungdomshörna för ungdomarna i 
kommunen.  
 
13 § Rådet ställer sig frågan ifall det finns riktlinjer för hur 1 % av kostnaden av ett bygge ska 
gå till konstverk. Ifall det är aktuellt med att köpa in vissa konstverk för så mycket pengar. 
Pengarna borde läggas på andra saker t.ex. ungdomar och vi undrar också ifall det finns en 
% som ska gå till ungdomar i kommunens budget.  
 
14 § Vi beslutade att vi ska skaffa en facebook page som Zaid fixar samt att bjuda in 
styrelsen till administratörer.  
 
15 § Vi beslutar också att fler medlemmar i ungdomsrådet kan gå med i styrelsen ifall ett 
intresse finns.  
 
Bareen avslutade mötet. 


