Sønderborg Ungdomsråd
D. 20 april 2021, kl. 16 – 17
Online
Tilstede:
Mike Klausen, Martin Paustian Pitter, Aslaug Thomas, Katrine Johnsen, Sofie Patrizia Bojsen, Sebastian Jonas, Martin Henriksen,
Rasmus Madsen, Tonje Nielsen, Sebastian Christensen
Afbud:
Ragnhild Rysgaard, Sadaf Jaghori, Rahmat Jawadi, Mette Uldahl Juhl, Mie Sørensen, Line Hansen,

1. Mødepli
Husk, at telefoner er ikke fremme ved mødet
2. Medlemmer
En stor del af medlemmerne skal videre i verden efter sommerferien.
Vi skal sikre, at der er medlemmer med næste år – formand og næstformand
kontakter elevråd, på de forskellige uddannelser.
Medlemmer der har været udfordret på deltagelse, bliver kontaktet.
3. PR og Markedsføring
Opslag om medlemmer og puljen boostes på Facebook og Instagram
4. Workshop m. Tænketanken Mandag Morgen
Rigtig god oplevelse.
Formanden sender en tilbagemelding til Tænketanken Mandag Morgen
5. Plan for Ungekultur
Planen har været i udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme til drøftelse.
Godkendelse d. 6/5 og derefter i Byrådet – stor opbakning
6. LinkedIn profil
LinkedIn profilen er færdig og alle opfordres til at connecte
7. Instagram:
Alle medlemmer opfordres til at sende et billede af dem selv + kort info + fun fact til
næstformanden, som poster det på Instagram
8. Ungeklimarådet
Der arbejdes på data fra undersøgelsen blandt unge i kommunen.
9. Genforeningen 2020
Status
10. Ungdomsrådspulje
Status i puljen: 60.000 kr.
Ansøgning 2020
SSF Merchandise: 8.675 kr.
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Midler skulle være brugt d. 6 april – beder om udsættelse til slut juni
VEDTAGET
11. Mulighed for et fysisk møde i maj og juni?
Hvis det er muligt, ville det være dejligt.
12. Corona virus:
Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit
Host eller nys i dit ærme
Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
Hold afstand og bed andre tage hensyn
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