Trondheim kommune

Saksframlegg
INVITASJON TIL UNGDOMMENS FYLKESTING 2011
Arkivsaksnr.: 11/38094
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til innstilling:
Formannskapet i Ungdommens bystyre innstiller 2 representanter med personlig vara og eventuelt en
observatør til Ungdommens Fylkesting på Selbusjøen Hotell og gjestegård, 28. -30. oktober 2011.
Formannskapets innstilling behandles i Ungdommens bystyres møte 28.september 2011.
::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Ungdommens Fylkesutvalg i Sør-Trøndelag arrangerer årlig et Ungdommens Fylkesting. Ungdommens
Fylkesting er ungdom i Sør-Trøndelag sitt talerør opp mot fylkestingspolitikerne. Hver kommune inviteres
til å sende to delegater. Det er også mulighet til å sende en observatør.
Ungdommens Fylkesting arrangeres i år på Selbusjøen Hotell og gjestegård, helgen 28. -30. oktober
2011.
Det bør også oppnevnes personlig vara til hver av delegatene, dersom noen blir forhindret fra å møte.
Invitasjon fra Ungdommens Fylkesutvalg:
Sør-Trøndelags sjuende Ungdommens fylkesting avholdes i Selbu 28. -30. oktober. Vi skal være på
Selbusjøen hotell og gjestegård hele helgen.
Fra programmet kan nevnes: Tale-, debatt og presentasjonsteknikkurs, gruppearbeid / prosess
fram mot resolusjoner som skal bestemme hva Ungdommens fylkesutvalg (UFU) skal jobbe med
2011/2012, spørrepanel med flere sentrale fylkespolitikere, åpen post der deltakerne på
Ungdommens fylkesting kan ta opp egne saker, valg av nye medlemmer til Ungdommens
fylkesutvalg (UFU), sosialt opplegg og masse god mat.
Etter sommerens tragiske hendelser er det ekstra viktig å knytte ungdomsrådene og ungdommen i
fylket sammen. Ungdomsdemokrati er viktig og samhold er viktig.
Derfor håper vi at de fleste kommunene ønsker å være representert på Ungdommens Fylkesting
2011.
Hver kommune inviteres til å sende 2 delegater, og hvis man vil 1 observatør.
Ungdomsorganisasjonene inviteres til å sende 1 delegat og 1 observatør.
Kommunenes/ organisasjonenes egenandel er kr 1500 pr person som dekker måltider (2 middager,
2 frokoster, 2 lunsjbuffeer samt drikke til disse, pluss overnattingen)
For de som ønsker det er det satt opp gratis buss fra Trondheim Sentralstasjon fredag kl 1630 med
retur fra Selbu søndag kl 1430. Ca ankomsttid i Trondheim er kl. 1530.
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Trondheim kommune
Påmelding skjer via nett på denne siden her: UFT2011
Konklusjon
Formannskapet i Ungdommens bystyre innstiller 2 representanter med personlig vara og eventuelt en
observatør til Ungdommens Fylkesting på Selbusjøen Hotell og gjestegård, 28. -30. oktober 2011.
Formannskapets innstilling behandles i Ungdommens bystyres møte 28.september 2011.

Trondheim, 23.08.2011

May-Iren Skamfer Evenmo
koordinator, Ungdommens bystyre

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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