
  
 
 
 
 
 
 
  

Minnesanteckningar 2019-11-04 

    
Plats: Biblioteket Häggvall kl. 16:30 

Närvarande: 14 st ungdomar (ungdomar från Bleket, Häggvall och Gymnasiet fanns 

representerade) 

Andreas Björk, Ungdomskonsulent, Pia Andersson Ungdomskonsulent och Sandra Said, 

Ungdomssamordnare  

 

1. Introduktion – Alla hälsas välkomna 

 

2. Val av ordförande  

 

Andreas Björk valdes till ordförande  

 

3. Val av justeringsperson 

Julia Windelstrand Linn Ardéhn valdes att justera protokollet 

 

Pia Andersson var sekreterare  

 

4. Ansökningar, 17 000 kr kunde fördelas (den summa som fanns kvar)  

 

3 ansökningar hade inkommit till den 30/11  

Ansökningarna lästes upp. Kriterierna för ansökan till Tjörnpengen 

diskuterades. 

 

Därefter satte sig ungdomarna i 3 grupper för att diskuterar 

ansökningarna.  

 

Efter 15 min återsamlades ungdomarna för att berätta om hur de ansåg 

att pengarna skulle fördelas.  

 



  
 
 
 
 
 
 
  

Där efter röstade man på de olika förslagen som framkommit 

 

I. Linn Karlsson Hägg sökte 10 000 kronor till att starta en gaminggrupp. 

(inköp av spel mm). (bilaga 1) 

 

Mötet beslutade om att bevilja 7000 kr med motivering att utrustningen 

ska förvaras och kunna användas på Kultur och fritidscentra. Sänkningen 

av summan motiverades av att man inte behöver köpa 2 st mini 

projektorer det räcker med att köpa en eftersom det redan finns en 

större att låna på Kultur- och fritidscentra man kan också avvakta med 

att köpa Minecraft och två av kontrollerna. Mötet beslutade också att 

spelen skulle kunna bokas av alla ungdomar på som kommer in på Kultur 

och fritidscentra (både i Skärhamn och på Häggvall)  

 

Mötet beslutade att bokningsregler och schema göras med hjälp av 

Andreas Björk, Ungdomskonsulent på Kultur och fritidscentra. 

 

II. Burhan Celik sökte 1300 kr för att ordna visning av stormatch inom CL. 

Pengarna ska gå till snacks och tilltugg samt avgift för matchen. Matchen 

ska visas på Kultur och fritidscentras bio i Skärhamn under hösten. 

(bilaga 2) 

 

Mötet beslutade att bevilja 1300 kronor för den aktiviteten som ska vara 

öppen för alla efter anmälan. 

 

III. Delta Aktiv Ungdom sökte 4000 kronor för att planera och genomföra 

turneringar med Guitar Hero. (bilaga 3) Pengarna ska gå till inköp av 

utrustning, spel och priser. 

Mötet beslutade om att bevilja pengarna med motivering att 

utrustningen ska förvaras och kunna användas på Kultur och 

fritidscentra. Turneringen ska också genomföras både på Häggvall och i 



  
 
 
 
 
 
 
  

Skärhamn. Ungdomarna anser att det är viktigt att utrustningen flyttas 

mellan de båda platserna så att så många som möjligt kan få möjlighet 

att använda detta. 

5. Val av IT-råd 

Alexander Bleket åk 7 valdes till att representera Kultur och fritidscentara  

Ytterligare personer kommer att utses.  

 2 st från elevrådet på Bleket 

 2 st från elevrådet på Häggvall 

 1 st från Funkis (måndagsklubben) 

 

6. Val av samhälle-miljöråd 

Avvakta till nästa ungdomsdialog 

 

7. Revidering av regler och formulär för Tjörnpengen 

Reglerna ansåg tillräckligt bra och tydliga och inga ändringar gjordes 

 

Mötet beslutade om det finns pengar kvar önskade ungdomsdialogen 

ordna en rolig filmkväll på Delta Skärhamns bio under Jullovet för de 

barn och ungdomar som behöver komma hemifrån ett litet tag. Till 

filmen vill de kunna bjuda på något gott. Ex varma mackor med Oboy 

 

8. Tipps och idéer  

a. Föreläsningar, Aktiviteter mm 

 

För att minska gapet mellan olika grupper när det gäller synen 

HBTQ och könsroller. Tyckte mötet att man skulle bjuda in till 

föreläsningar/möten med vuxna som har hög status inom till 

exempel idrott, gaming mm ex Anton Hysén, Martin Bum, Mikael 

Andersson. Förslag kom även på Hanna Ardeen psykologi/teater 

 

Föreslog även att vi skulle har mera workshops till exempel inom 

design och/eller cossplay 

 



  
 
 
 
 
 
 
  

Inga beslut fattades utan diskussionen fortsätter på nästa möte. 

 

9. Övriga frågor 

En fråga som kom upp som var till politiken var: 

Varför kan inte skolbusskorten gälla 2 timmar längre (till kl. 21:00) och 

varför kan man inte få åka till Stenungsund? Då kan fler ungdomar få 

möjlighet till att ta sig till fler aktiver/träningar.   

 

Förslag kom på möjlighet att få skugga en politiker. Är detta möjligt? 

 

Mötet beslutade att träffas i januari för en workshop där man kan 

förbereda och diskutera frågor som man vill ställa till politikerna. 

Ungdomarna önskar att få träffa politikerna under våren. 

 

 

Pia Anderson 

Sekreterare 

 

 

Justerat 

 

 

 

Julia Windelstrand    Linn Ardéhn 

 

 


