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Mötet hölls i Sunnerbosalen i Kommunhuset Markaryd tisdagen den 1 mars 2022,  
kl. 17.00-18.30. 

  
  Närvarande: 

Ester Bukuru  Strömsnässkolan 
Moise Butoyi  Strömsnässkolan 
Alice Kristensson Markaryds skola 
Dejan Gustafsson Markaryds skola 
Erik Schaller  Markaryds skola 
Vincent Ellehamn Markaryds skola 
Bosse Bro  KCM 

 Marie Olsson  KCM 
 Tuva Askemyr  övrig gymnasieskola 
 Maria Svensson Lundin UKN 
 Berne Eliasson  UKN 
 Arne Lindman  Ungdomssamordnare 
 Ante Runnkvist konsult §6 
 
 Förhinder var lämnat från Karl Segemalm och Fiona Pedersen. 
  
  

Dagordning 

 
§1 Mötet öppnas. 

  §2 Närvaro.  
§3 Dagordningen fastställs. 
§4 Val av justerare. 
§5 Förra mötets protokoll 
§6 Skolbyggnad Strömsnäsbruk (Ante Rundkvist) 
§7 Presentation av UI, träning och justering (Praktiskt arbete) 
§8 Rapport från UKN  
§9 Vilka frågor intresserar och engagerar er? Diskussionsuppgift. 
§10 Hur får vi med övriga ungdomar? Diskussionsuppgift. 
§11 Ämnen att jobba med framöver. 
§12 Instagram kontot 

 §13 Övriga frågor. 
§14 Mötet avslutas. 
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§1. 

 Mötet öppnas. 
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. 
Marie Olsson utsågs till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§5. 

Förra mötets protokoll. 
Förra mötets protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§6 

Skolbyggnad Strömsnäsbruk (Ante Rundkvist) 
Vi hade Ante med på länk och han berättade lite om den senaste utvecklingen runt skolbygget i 
Strömsnäsbruk. Arbete pågår med upphandling av bl.a. arkitekt. Rent hypotetiskt meddelar Ante 
att skolan kan stå färdig om ca fyra år. Han uppmanar även ungdomarna att komma in med tips 
på skolor som de tycker är ett föredöme. Bland annat kom det in ett tips på en skola utanför 
Berlin i Tyskland. 
 

§7 

Presentation av UI, träning och justering (Praktiskt arbete) 
Ungdomarna delades in i tre grupper. Grupperna fick förbereda varsin del av presentationen. 
Därefter fick de göra en träningspresentation där de övriga fick ge konstruktiv kritik och ge tips 
på saker man kunde förbättra. Efter justering och välbehövlig fika fick man därefter göra om 
presentationen ytterligare en gång. Resultatet blev mycket bra och med en ytterligare övning på 
nästa möte kommer man att vara redo för att utföra presentationen inför en verklig grupp. 

 

§8. 

Rapport från UKN 
Punkten bordlades till nästa möte pga tidsbrist 
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§9. 

Vilka frågor intresserar och engagerar er? Diskussionsuppgift. 
Punkten bordlades till nästa möte pga tidsbrist 
 

§10. 

Hur får vi med övriga ungdomar? Diskussionsuppgift. 
Punkten bordlades till nästa möte pga tidsbrist 
 

§11. 

Ämnen att jobba med framöver. 
Punkten bordlades till nästa möte pga tidsbrist 
 

§12 

Instagramkonto 
En samlingsbild av hela Ungdomsinskottet togs för att lägga ut på Instagram. 
 

13. 

Övriga frågor. 
Ungdomssamordnaren ställde frågan till Ungdomsinskottet hur de ser på att ha fritidsgårdarna 
öppet till kl. 01.00 på fredag- och lördagskvällar. De var enbart positiva till idéen. 
Nästa möte med Ungdomsinskottet flyttas till den 22 mars. 
Föreläsning om psykisk ohälsa på Kulturhuset den 17 mars kl. 17.00. Ungdomsinskottet ombeds 
att närvara. 
Föreläsning med Jeanette Larsson den 28 mars kl. 17.00 i kommunhuset. Ungdomsinskottet 
ombeds att närvara. 

 

§14. 

Mötet avslutas. 
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 

 
  

 
…………………………………………………………………………….. 
Bosse Bro    ordförande  

  
  

………………………………………………………………………………  
Marie Olsson    justerare 
 
 
……………………………………………………………………………. 
Arne Lindman    ungdomssamordnare/sekreterare  
 

 

 

 


