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Mötet hölls i Café Tre M Markaryds kommunhus tisdagen den 18 oktober 2022,  
kl. 17.00-19.30. 

  
  Närvarande: 

Shahd Rehawi  Strömsnässkolan 
Albaraa Alzaraa Strömsnässkolan 
Ream Alshaman Strömsnässkolan 
Mortaza Hasani Strömsnässkolan 
Alice Kristensson Markaryds skola 
Dejan Gustafsson Markaryds skola 
Vincent Ellehamn Markaryds skola 

 Marie Borglin  KCM 
Ester Bukuri  KCM 
Siham Fallaha  KCM 
Moises Butoyi  Övrig gymnasieskola 
Anton Wombell Markaryds skola övrig elev. 

 Maria Svensson Lundin UKN  
 Berne Eliasson  UKN 
 Arne Lindman  Ungdomssamordnare 
  
 

Ingen av de övriga hade lämnat återbud. 
  
  

Dagordning 
§1 Mötet öppnas. 
§2 Närvaro.  
§3 Dagordningen fastställs. 
§4 Val av justerare. 
§5 Förra mötets protokoll 
§6 Ny sammansättning av UI 
§7 Val av ordinarie ambassadörer för 22-23 
§8 Val av ordförande och vice ordförande för 22-23 
§9 Barnets bästa gäller 
§10 Elevråd 
§11 Rapport från UKN 
§12 Kulturvecka v.46 
§13 Skrivelse Länstrafiken 
§14 Instagram konto 

 §15 Övriga frågor. 
§16 Mötet avslutas. 
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§1. 

 Mötet öppnas. 
Vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  

 

§2. 

Närvaro.  
Se ovan.  
 

 

§3. 

Dagordningen fastställs. 
Mötet beslutade att jobba enligt föreslagen dagordning. 

 

 

§4. 

Val av justerare. 
Vincent Ellehamn utsågs till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

 

§5. 

Förra mötets protokoll. 
Frågan om att göra gemensamma friluftsdagar mellan Strömsnässkolan och Markaryds skola har 
framförts till verksamhetschefen för grundskolorna. Han lovade att ta med det till 
rektorsgruppen. Elevråden har tagit upp frågan men inte fått något svar eller respons. Arne 
kommer att påminna verksamhetschefen om det igen. 
Enligt beslut på förra mötet ska nästa möte göras offentligt för alla ungdomar. Arne utformar en 
affisch för detta.  
 

§6. 

Ny sammansättning av UI. 
Strömsnässkolan: 
Shahd Rehawi, Albaraa Alzaraa, Ream Alshaman, Mortaza Hasani. 
Markaryds skola:  
Alice Kristensson, Dejan Gustafsson, Vincent Ellehamn, Erik Schaller. 
KCM 
Marie Borglin, Ester Bukuri, Siham Fallaha, vakant. 
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§7. 

Val av ordinarie ambassadörer för 22 - 23. 
Strömsnässkolan: 
Shahd Rehawi, Albaraa Alzaraa,  
Markaryds skola:  
Alice Kristensson, Vincent Ellehamn. 
KCM 
Marie Borglin, Siham Fallaha,  
 

§8 

Val av ordförande och vice ordförande för 22 – 23. 
Till ordförande för 22 - 23 valdes enhälligt Marie Borglin. 
Till vice ordförande för 22 - 23 valdes enhälligt Alice Kristensson. 

 

§9 

Barnets bästa gäller. 
Enligt beslut på förra mötet skulle detta vara en stående punkt på dagordningen framöver. Det 
blev en allmän diskussion om vad som kunde tas upp under denna punkt. Inga direkt konkreta 
saker fanns denna gång att ta upp inom ämnet. 
 

§10 

Elevråd 
Ungdomssamordnaren har utformat ett förslag på rutiner för elevråd och klassråd på skolorna i 
Markaryds kommun. Ungdomsinskottet delades in i tre grupper som fick diskutera och ha 
synpunkter på förslaget. Efter grupparbetet sammanfattades synpunkterna gemensamt. Många 
bra tankar framkom vilka noterades och ska tillföras det arbetsmaterial som påbörjats. 

 

§11. 

Rapport från UKN 
Maria berättade om att man håller på att samla in nomineringar till årets kulturpristagare och årets 
föreningsledare. Hon framförde att ungdomarna gärna skulle nominera de personer som de 
tycker är värda denna utmärkelse. Antingen skickar man sin nominering direkt in på Markaryd 
kommuns hemsida eller gör man det genom att meddela Ungdomssamordnaren om sitt förslag. 

 

§12. 

Kulturvecka v.46 
Ambassadörerna har frågat undervisande lärare i praktisk - estetiska ämnen ute på skolorna om de 
är intresserade av att på något vis medverka i Kulturveckan i det ordinarie skolarbetet. Intresse 
finns på samtliga skolor. Inget konkret förslag på aktiviteter har dock framkommit men vi ser 
positivt på skolornas medverkan. 
Torsdagen den 17 november kommer det att anordnas Rock the House i Kulturhuset. Det 
efterlyses fortfarande unga artister som kan medverka. Programmet behöver fyllas ut ytterligare. 
Ungdomsinskottet kommer att medverka under kvällen. 
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§13. 

Skrivelse Länstrafiken. 
Ett ganska vagt svar har kommit angående denna skrivelse. Svaret går mest ut på att man inte har 
kunnat tillgodose Ungdomsinskottets önskemål bl.a. på grund av den pandemi som rådde under 
aktuell tidsperiod. Frågan om ändringar i busstidtabeller kommer att tas upp på nytt på nästa 
möte. 
 

§14 

Instagramkonto 
Ny bild togs och lite ny information om dagens möte kommer att läggas in. 

 

§15. 

Övriga frågor. 
Inga övriga frågor fanns att behandla. 

 

§16. 

Mötet avslutas. 
Vice ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 

 
  

 
…………………………………………………………………………….. 
Alice Kristensson   vice ordförande  

  
  

………………………………………………………………………………  
Vincent Ellehamn   justerare 
 
 
……………………………………………………………………………. 
Arne Lindman    ungdomssamordnare/sekreterare  
 

 

 

 


