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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Måndagen den 5 juni 2017
Kommungården.

Ordförande

Fredrik Björkqvist

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar:

Kaisa Karlström, fritidskoordinator

Sammanträdestid Måndagen, den 22 maj 2017, kl.12.30-13.57

Sammanträdesplats Kommungården, nämndrummet

Ärendets
nummer

Ärende

12 §. LAGLIGHETOCH BESLUTFÖRHET
13 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
14 §. PLANER Inledande diskussioner gällande ungdomsrådets

verksamhetsplan
15 §. INBJUDAN Inbjudan från Ungdomsrådet i Larsmo
16 §. UNGDOMSRÅDSMEDLEMMARNAS INITIATIV
17 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
18 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
19 §. SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
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Mötet inleddes med en träff med kommunens ledningsgrupp bestående av kommundirektör
Malin Brännkärr, förvaltningschef Inger Bjon, ekonomichef Pamela Kjellman, teknisk chef
Bernt Storbacka samt bildningschef Tony Widjeskog. Samtliga presenterade sig och sin
egen sektor. Ungdomsrådsmedlemmarna gavs möjlighet att ställa spontana frågor.

12 §. LAGLIGHETOCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta möte har utfärdats onsdagen den 17 maj 2017 och tillställts samtliga med-
lemmar av Ungdomsrådet.

BESLUT:

Mötet konstaterades vara lagligen sammankallat och rådet beslutfört.
______________________
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13 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Ungdomsrådet utser Fredrik Karlström och Joakim Klemets till protokolljusterare. Protokollet
justeras tisdagen den 23 maj 2017.

BESLUT:

Protokolljusterarna utsågs enligt förslaget. Protokollet justeras måndagen den 29 maj
2017.
_____________________
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14 §. PLANER Inledande diskussioner gällande ungdomsrådets verksamhets-
plan

Ungdomsrådet 19.4.2017 § 6:
BESLUT:

Medlemmarna ger på nästa möte förslag till olika verksamhet, som kunde upptas i verksamhetspla-
nen.
____________________

”Ungdomsrådets verksamhetsplan 2008-2009

Vi har diskuterat mycket och kommit fram till många saker vi vill hinna göra under vår mandatperiod i
ungdomsrådet. Vid varje möte diskuteras vår verksamhetsplan och hela tiden kommer det fram nya
förslag och nya möjligheter. Vi får spinna vidare på våra planer och se vad det hela leder till.

 Filmkvällar
- Vi diskuterade ifall man skulle ordna eventuella filmkvällar för ungdomarna i de olika
kommundelarna.

Arrangera en kortfilmstävling
- Det här är vårt stora projekt. En tävling som skulle kunnas ordna inom kommunens
gränser eller utanför. Ett presentkort skulle vara huvudvinsten. Vi har både diskuterat
ifall tävlingen skulle följa ett visst tema eller om de tävlande fritt skulle få välja ett ämne
de gör en film om. Åldergräns och längden på filmen har vi också funderat på.

Må bra kampanj
- För att eleverna framförallt i gymnasiet skulle få lite annat att tänka på än skolarbetat
funderade vi över en “Må Bra kampanj” som skulle sträcka sig över en vecka. Och en
dag där man har olika stationer och där man bara tänker på sig själv och slappnar av
och mår bra. Det här projektet skulle eventuellt vara ett samarbete med Kronoby Folk-
högskola.

Resa till riksdagen
- En resa till riksdagen funderade vid också på. Efter en lyckad resa ifjol var intresset
även stort i år för att besöka Helsingfors och riksdagshuset.

Motioner och initiativ
- Under det här året har vi också som mål att skicka in olika motioner och initiativ vid

behov.

Skaffa ungdomsrådets tröja
- Varsin tröja åt medlemmarna.

FK:S FÖRSLAG:

Ungdomsrådet diskuterar och ger förslag till olika verksamhet, som kunde upptas i verksam-
hetsplanen.

Sekreteraren läste upp listan med de förslag, som Ungdomsrådsmedlemmarna lämnade in i
samband med sin anmälan i vintras. Bilaga 1/14 § av den 22.5.2017.
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BESLUT:

Ungdomsrådet tycker att bland annat följande saker är viktiga att jobba för:
 ordentligt gym till Nedervetil
 ungdomslokal till Kronoby
 bankautomat till Nedervetil
 ny gräsmatta till Centralplanen i Kronoby samt konstgräs på grusplanen

och beslöt att man skickar in en skrivelse till Kronoby Andelsbank/Nedervetil kontor
gällande bankautomat till Nedervetil.
Ungdomsrådet beslöt även att ordna en resa till Power Park inkommande sommar.
Tidpunkten överenskommes via e-postkontakt medlemmarna och sekreteraren emel-
lan.
_____________________
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15 §. INBJUDAN Inbjudan från Ungdomsrådet i Larsmo

Ungdomsrådet 19.4.2017 § 10:
”Ungdomsrådet i Larsmo planerar ett stort ungdomsevent till lördagen den 14 oktober med anledning
av jubileumsåret; Larsmo 150 år.

Till tillställningen vid Cronhjelmskolan inbjuds även regionens ungdomsråd/ungdomsfullmäktigen.

Fem arbetsgrupper av ungdomar planerar nu tillställningen som delvis pågår utomhus kl. 13-17 med
olika pröva på aktivitetsstationer och utställningar; typ provkörningar, segways, mope-
der/fyrhjulingar/MTB-cykling längs med den nya terrängcykelbanan ev. skärmflyg uppvisning, uppvis-
ning av drifting bil, stunt riding uppvisning m.m. m.m.

Jämsides med utomhusaktiviteterna planeras ett stort LAN-party som antagligen startar redan på fre-
dagen. I LAN-partyt deltar även spelautvecklare och ev. andra inbjudna inspiratörer etc.

Även under dagen särskilda workshops med teman som träning, makeup, tårtbakning, föreläsning av
känd youtubers, ev. annan gästföreläsare etc. etc...

Sedan på kvällen kl. 19-23 anordnas fest med olika band/musiker, servering m.m. m.m.

Meddela ert ungdomsråd/ungdomsfullmäktige denna inbjudan att besöka tillställningen; Young Lars-
mo 2017 lördagen den 14 oktober. Pricka in i almanackan!”

BESLUT:

Ungdomsrådet tar emot inbjudan och antecknar den till kännedom. Rådet tar senare ställning till om
nån deltar från Kronoby.”

FK:S FÖRSLAG:

Ungdomsrådet tar ställning till om nån deltar från Kronoby.

BESLUT:

Ungdomsrådet beslöt att preliminärt pricka in ett möte till lördagen den 14 oktober
2017 varefter hela Ungdomsrådet deltar i ungdomseventet i Larsmo.
_____________________
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16 §. UNGDOMSRÅDSMEDLEMMARNAS INITIATIV

Under denna paragraf behandlas de initiativ som Ungdomsrådets medlemmar framlägger om
olika frågor. Beroende på frågornas art ges föredragning vid sammanträdet eller så överförs
de till beredning.

Inga initiativ framfördes.
_____________________
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17 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

- Svenska Österbottens Ungdomsförbund SÖU:s ”Skolenkät 2017”. Bilaga 1/17
§ av 22.5.2017

- Sekreteraren informerade Ungdomsrådet om att hon fr.o.m. augusti kommer att
börja jobba som kanslist på Kronoby folkhögskola. Vem, som efterträder henne på
posten som fritidskoordinator, är ännu oklart.

BESLUT:

Ärendena antecknas till kännedom.
_____________________
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18 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden framfördes.
_____________________



KRONOBY KOMMUN

Organ
UNGDOMSRÅDET

Sammanträdesdatum
22.05.2017

Sida
2/37

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

19 §. SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Sammanträdet avslutades kl.13.57.
_______________________
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 §
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer:

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är

Kultur- och fritidsnämnden i Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY

Paragrafer:

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall under-
tecknas av den som framställer det.

Beslut som gäller upphandling

I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan
till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131 HELSINGFORS.

Paragrafer:
Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.
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BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär
endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är
part eller medlem av kommunen.

Besvärsmyndighet är: Vasa förvaltningsdomstol
PB 204 (Fiskstranden, Strandgatan),

65101 VASA

Kommunalbesvär, paragrafer
Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer
Besvärstid 30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress
och postadress, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar, paragrafer:
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT
I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skrif-
ten. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke,
boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt
bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Be-
svärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens
eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan be-
svärstiden går ut.

Rättegångsavgift
Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters pre-
stationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 80 € av en ändringssökande i förvaltnings-
domstolen.
Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdra-
get.


