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MØTE PROTOKOLL

Utval: Arbeidsutvalet for Ungdommen sitt kommunestyre
Møtestad: Luster Rådhus, kantina
Møtedato: 24 . august 201 7

Start kl.: 16.15
Slutt kl.: 18.15

Desse medlemane møtte: Ida Falkgjerdet Svåi , Bente Bergum og Jonatan
Hurthi .

Varamedlem som møtte:
F orfall:
Andre ( som var tilstades ) : Næringssjef Olav Grov orienterte Ida Falkgjerdet Svåi

om sak 33 i forkant av møtet.

Sak 31 /1 7 Godkj enning av innkalling .
Sak 32 /1 7 Godkjenning av sakliste.
Sak 33 /17 Rutetilbodet for bussar i Luster kommune – sak til uttale.
Sak 34/17 Ymse.

Underskrifter:
Vi stadfester at det som er ført i møteboka er i samsvar me d det som vart vedteke på
møtet.

Møteprotokoll er sendt til:
Medlemane og varamedlemane i UK i Luster, Erling Bjørnetun , Britt Veum Hauge, rådmann og revisor.



s ide 2

Sak 31 /1 7 Godkj enning av innkalling .
Innkallinga vart samrøystes godkjent.

Sak 32 /1 7 Godkjenning av sakliste.
Saklista vart samrøystes godkjent .

Sak 33 /17 Rutetilbodet for bussar i Luster kommune – sak til uttale.

Luster kommune skal komme med innspel til eventuelle endringar i
rutetilbodet for bussar i Luster kommune. Ungdomme ns kommunestyre
er bedne om å drøfte dei rutene som er og komme med eventuelle
endringsframlegg. Rutene finn ein på www.kringom.no . Frist for
innspel 4. september.

Ida orienterte arbeidsutvalet om saka, etter samtale med n æringssj ef Olav
Grov før m ø tet.
Arbeidsutvalet sk al sjå om det er noko UK syntes burde forandrast / bytast
på av rutetider i kommunen . Han trudde ikkje at det gjekk med utviding av
rutene, men om me såg noko som ungdom treng, eller ikkje evt. trengte, i
tillegg til om det er nok inn i heile kommunen osv.

Under drøftinga i arbeidsutvalet vart det brukt informasjon frå
http: //www.rutebok.no/nriiisstatictables/tables/ruter/t/14 - 161.htm#1 og
www.kringom.no .

Etter drøfting i arbeidsutvalet vart det vedteke fylgjande innspel/uttale frå
UK:

Ønsk j e om å få fleire evt alle bussar inn om Indre Hafslo (iallfall
ettermiddag/kvelds busser).
Grunna organisert trening, og fritidsaktivt så hadde det vert ønskelig å
fått ein buss frå Fortun imellom 12.40 og 18.20 , som hadde vert i
Gaupne omtrent kl. 17.00 . Dette gjeld på kvardagar måndag til fredag,
der mange ungdomar i Skjolden - Fortun ikkje har mogelegheit til å dra
heim etter skulen, og før trening på ettermiddag (der trening byrjar
omtrent kl. 17.00 – 18.00. Få fleire bussar frå og til Fortun l aurdag og
søndag , fordi dei føler seg litt «innesperra» der .

Sak 34/17 Ymse.
Status Nytt skuleår (jfr. AU - møte den 27.06. d.å., sak 30 /1 7 pkt. 2 .
Vebjørn Viem Elvekrok var ikkje med på møtet, men Jonatan Hurthi vil
s jekke om det blir diskutert angåande å velge UK medlem frå ungdom sskulen
meir seriøst og tidlegare på hausten .
Jonatan skal snakke med rektor om dette ikkje blir gjort.

Status LustraLan . (Jfr. AU - møte den 27.06. d.å., sak 30/17 pkt. 1).
Ida Falkgjerdet Svåi orienterte angåande første møte i LustraLan (notat
frå møtet følgjer som vedlegg til protokollen).
AU diskuterte korleis LustraLan og UK skulle samarbeide, og vart einige
om at LustraLan skulle orientere til UK no og da, i tillegg til at UK har ein i
hovudstyret.

http://www.kringom.no/
http://www.rutebok.no/nriiisstatictables/tables/ruter/t/14-161.htm#1
http://www.kringom.no/
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S ak frå Jonatan Hurthi – Korta ned på papirforbruket til UK.
U K bruker for mykje papir i forhold til innkallingar, sakspapirer og diverse
andre saker. Dagens ungdom er mykje på nett og har alltid med seg mobil,
data eller Ipad, som dei kan lese på, det er forurensing av miljøet og sende så
mykje papiret.
AU meiner U K kan få alle innkallingar, sakspapir, diverse andre papir på
mail.



Vedlegg.

Referat frå møte i LustraLan 21 . august 2017.

Til stede:
Jakob Sandvik, Tobias Molland, Benjamin Engen, Jonas Furås, Ida Falkgjerdet Svåi,
Håvard Kveane (leiar frå gamle styre), Nils Jarle Haugen (nestleiar frå gamle styret.

Ikkje til stede:
Magnus Linde Brusegard, Krist ian Tenold Ølnes, Fredrik Leirdal Henden, Håkon Aspelund,
Peter Tobias Stegegjerdet,

Meldt seg ut i etterkant;
William Fossøy, Trym Jermund Svanheld, Sander Elle, Benjamin Haug Toklum og Iver
Øiene Morken.

Representantane frå det gamle styret (Håvard K veane og Nils Jarle Haugen) orienterte
om kva LustraLan faktisk er, om tidlegare historie, kva som må bli gjort og korleis.

- Gymsalen på Hafslo har for de t tidlegare styret vert den mest aktuelle og beste
plassen å ha LustraLan

- Nytt styre må få igjennom det meste arbeidet i forkant, reklamere masse og hugse å
booke hall, evt utstyr og skaffe vakter tidleg.

o Ha god kommunikasjon
o Hugse å dele ut alle roller og oppgaver likt og utover kven som evt har

forskjellige kunnskapet.
o Få ta k i Billett bånd (1 type til publikum, ein til spillere)

Ein pris for publikum og ein annan for spillarar (publikum, har ikkje lov
til å spille)

o Sponsing av premier
o Få fram at soving og pass av utstyr skjer på eige ansvar, LustraLan er ikkje

ansvarlig for utstyret til spillere.
o Booking av hall rektor Hilde Selland - 911 78 041?
o Hugs å ha skriftlege avtalar.

- Nytt hovudstyre (andre er arbeidarar);
o Jakob Sandvik, leiar.
o Tobias Molland, kasserar.
o Benjamin Engen, nestleiar.
o Jonas Furås, Compoleiar (konkurranse sjef)
o Representant frå U K

- Utsty:
o Ramirent - >strømskap (Gamle styret fekk frå Audun Sviggum)
o Sognenett - >internett (Gamle styret fekk frå Håvard Espelund)
o Switch´ar og kablar
o (H U GS: å ikkje seriekoble padder frå vegg)

- Gamle medlem ka n være behjelplige på møter. Planlegging, første LustraLan (men
treng å bli spurt i god tid)

- MÅL; (ikkje fast satt) ha første LustraLan 27 - 29 des


