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Åbo stad            Mötesdatum        Paragraf  

Ungdomsfullmäktige 29.9.2021 § 82–84 

   

§82 Mötets öppnande   
    
Ordförande öppnade mötet klockan 17.00    

   

§83 Laglighet och beslutsförhet   
   

Ungdomsfullmäktige har sammankallats lagenligt genom att sända en kallelse till de 

valda medlemmarna och suppleanterna i ungdomsfullmäktige på behörigt sätt. 

Ungdomsfullmäktiges möte är beslutsfört om minst 1/3 av de mötesrepresentanter 

som nämns i möteskallelsen är närvarande.    

    

Förslag Mötet konstateras vara lagenligt och beslutsfört.  

 

BeslutMötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutsfört.  

   

§84 Val av protokolljusterare och rösträknare    
   

För mötet väljs två protokolljusterare, som vid behov också fungerar som rösträknare.   

   

Förslag Protokolljusterare och rösträknare väljs.   

 
Beslut Till protokolljusterare och rösträknare valdes 

                      Eero Hattara och Kaarlo Kairisto. 

 

 

 

 

 

Åbo stad          Mötesdatum           Paragraf  

Ungdomsfullmäktige            29.9.2021   § 85–87   



 

 

§85 Ungdomsfullmäktiges representant i idrottsnämnden avgår  
   

Frans Vihmakoski har lämnat en begäran om avsked från uppdraget som representant 

för ungdomsfullmäktige i idrottsnämnden. Då tar suppleant Aisha Abudu över som 

ordinarie representant för ungdomsfullmäktige i idrottsnämnden.  

   

Förslag  Begäran om avsked godkänns.   

 

Beslut Begäran om avsked godkändes. 

  
  

§ 86 Val av ny suppleant för ungdomsfullmäktige i 

idrottsnämnden   
  

En ny suppleant väljs för ungdomsfullmäktige i idrottsnämnden. Suppleanten väljs till 

uppgiften bland de ordinarie medlemmar som har anmält sig under diskussionen av 

denna paragraf. Ifall det finns fler intresserade än en, genomförs ett val, där varje 

medlem röstar på den person de anser bli den bästa suppleanten. Den som fått flest 

röster väljs till ny suppleant.    

  

Förslag En ny suppleant väljs för ungdomsfullmäktige i idrottsnämnden. 

 

Beslut      Till ny suppleant valdes Samuel Oliveros de Nordenflicht.    

  

§86 Ungdomsfullmäktigeledamoten i ledningsgruppen för 

gymnasieundervisning avgår  
  

Juho Murtomaa har begärt avsked från uppgiften som ungdomsfullmäktigeledamot i 

ledningsgruppen för gymnasieundervisning. Suppleant Frans Vihmakoski vill inte bli 

ordinarie representant, vilket är normal praxis, och därför väljs en helt ny representant.  

  

Förslag  Ansökan om avsked godkänns.   

 

Beslut Begäran om avsked godkändes. 

 



Åbo stad           Mötesdatum            Paragraf  

Ungdomsfullmäktige 29.9.2021  § 88–90   

  

  

§87 Val av ny representant till ungdomsfullmäktiges 

ledningsgrupp för gymnasieundervisning   
  

En ny representant väljs till ungdomsfullmäktiges ledningsgrupp för 

gymnasieundervisning. Suppleanten väljs till sin uppgift bland de medlemmar som 

anmält sig under diskussionen i denna paragraf. Ifall det finns fler intresserade än en, 

genomförs ett val, där varje medlem röstar på den person de anser bli den bästa 

suppleanten. Den som fått flest röster väljs till ny suppleant.    

  

Förslag      Ungdomsfullmäktige väljer en ny representant till ledningsgruppen för 

gymnasieundervisning.  

 

Beslut       Både Joanna Slama och Shilan Moulani var intresserade av uppgiften som 

representant, alltså röstade ungdomsfullmäktige om saken. Joanna Slama fick åtta röster 

och Shilan Moulani fick elva, alltså valdes Shilan till representant. 

 

§88 Hedersungdomsledamöter  
   

Utkastet till diplomet presenteras och ungdomsfullmäktige beslutar vem som ska 

beviljas diplomen.   

  

Förslag Diskussion om ärendet och beslut om vem som får diplomet fattas.  

 

Beslut  Vid mötet presenterades ett utkast till diplomet. Diskussionen väckte bl.a. 

frågor om vilka kriterier som ska beaktas vid valet av 

hedersungdomsledamot.  

                      Beslutsfattandet om vem som får diplomen flyttades till nästa möte  

                      eftersom hederskommitténs ordförande hade förhinder  

                      att komma till mötet och bad om att skjuta upp ärendet. 

 

 



 

 

Åbo stad             Mötesdatum            Paragraf  

Ungdomsfullmäktige  29.9.2021  § 91–93                      

    
 

§89 Nuva ry:s Aktivitetsdagar    
Ungdomsfullmäktige presenterar evenemanget och uppmuntrar till att delta i 

Aktivitetsdagarna.   

   

Förslag  Ärendet antecknas för kännedom.    

 

Beslut Evenemanget presenterades på mötet. Dessutom diskuterades 

distansevenemanget Huippi som ordnas den 29 oktober, som Joanna 

Slama deltar i. 

 

§90 Ungdomsfullmäktigeval  
  

Kandidatsituationen i ungdomsfullmäktigevalet.  

  

Förslag  Ärendet antecknas för kännedom.  

 

Beslut   Valet diskuterades. För närvarande ställer 48 kandidater upp i valet. 

  

§91 Planer   
   

Planerna som har skickats till ungdomsfullmäktige gås igenom och diskuteras vid 

behov, och eventuella utlåtanden dryftas.   

   

Förslag      Planerna gås igenom.   

 

Beslut       Det har inte lämnats in några motioner eller ställningstaganden inom utsatt tid. 

 

 



 

 

 

 

Åbo stad                 Mötesdatum            Paragraf 

Ungdomsfullmäktige    29.9.2021  § 94–95   

  

 

§92 Arbetsgruppernas ärenden    
   

De interna arbetsgruppernas ärenden gås igenom och beslut om vilka arbetsgrupper 

som ska utveckla/föra dem vidare fattas.   

   

Förslag   Arbetsgruppernas ärenden gås igenom.   

 

Beslut  Arbetsgruppernas ärenden behandlades. 

 

§93 Nämnders och externa arbetsgruppers ärenden    
Representanter för ungdomsfullmäktige i Åbo stads nämnder och i andra 

arbetsgrupper rapporterar kort till ungdomsfullmäktige om beslut som fattats under 

mötena.   

  

Förslag   Nämndernas och de externa arbetsgruppernas ärenden gås igenom.   

 

Beslut     Nämndernas och de externa arbetsgruppernas ärenden behandlades.   

 

§94 Motioner och ställningstaganden    
   

Motioner och ställningstaganden presenteras i korthet. Dessutom fattas beslut om vilka 

arbetsgrupper som ska behandla dem vidare.   

   

Förslag   Motioner och ställningstaganden gås igenom.   

 



Beslut          Det har inte lämnats in några motioner eller ställningstaganden inom utsatt 

tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åbo stad                    Mötesdatum                Paragraf 

Ungdomsfullmäktige     29.9.2021    § 96–98   

 
  

§95 Övriga ärenden       
• Tre ungdomsfullmäktigeledamöter väljs till Egentliga Finlands ungdomsfullmäktiges 

möte fredagen den 26 november kl. 16–20, Yhteisötila Tuuki, Virmo   

• Nyheter om filmvisningen utomhus  

• Nyheter om mötet med ungdomsfullmäktigeledamoten från Polen  

• Lägesöversikt över ungdomsfullmäktiges diskussionsdag med beslutsfattarna den 

30 november kl. 15–20 i Vimma   

• Anmälan om mötesfrånvaro  

  

Förslag   Övriga ärenden som lagts fram behandlas.    

 

Beslut Tre hedersungdomsledamöter valdes till Egentliga Finlands 

ungdomsfullmäktiges möte. Aisha Abudu, Shilan Moulani, Salli Lindén, Samuel 

Oliveros de Nordenflicht och Joanna Slama anmälde sitt intresse. Med hjälp av 

omröstning valdes Aisha Abudu, Salli Lindén och Samuel Oliveros de 



Nordenflicht bland de intresserade. Dessutom behandlades bland annat en 

eventuell valpanel i landskapet. 

   

§96 Nästa möte    
    

Åbo ungdomsfullmäktiges nästa möte hålls den 27 oktober 2021 kl. 17.00 i Åbo 

stads fullmäktigesal eller elektroniskt beroende på läget.    
  

§97 Mötet avslutas    
    

 Vice ordförande avslutade mötet klockan 19.48.   


