
ÅBO STAD   PROTOKOLL 8/2018 

UNGDOMSFULLMÄKTIGE   

     

_______________________________________________________________________________ 

 

Mötestid  Onsdag 24.10.2018 kl. 17.00–19.51 

 

Mötesplats  Åbo stadshus, fullmäktigesalen, Auragatan 2 

________________________________________________________________________________ 

 

Deltagare:  Ordinarie ledamöter i ungdomsfullmäktige: 

 

Aisha Abudu   

Tatu Alari  

Abdel  Bettahar  Frånvarande  

Linnea Eerola   

Ada Grönlund  Frånvarande 

Mette Hämeenaho  Frånvarande 

Sofia Jokinen  Frånvarande  

Julia  Kaipia   Frånvarande  

Juho  Karisto  Frånvarande  

Darren McCracken   

Yasmin Msaddak    

Selinä  Nera  Frånvarande 

Amelia Pettersson  Frånvarande 

Silja Pilto   

Eetu Raunio  

Marylyn Rosenqvist  Frånvarande  

Veera Sellgren    

Betty Takala    

Viljami Vahvaselkä   

Baneh Vainio  

Toni Vanhatalo  Frånvarande  

Eric Vara   

Niklas Vaulanen  Frånvarande 

Juulia  Virtanen   

Minerva Vuoti  

   

Ungdomsfullmäktiges suppleanter:  

 

Edit Euro   Frånvarande 

Ari Holahan  Frånvarande 

Siiri Honkanen   

Paavo Kalhama  Frånvarande 

Tiia  Kauppinen  Frånvarande 

Pihla Kivijärvi    

Julia Kulmala   

Adela  Lehtinen  Frånvarande 

Anna Lindstedt  Frånvarande 

Emilia Mattila   

Leevi  Nyman  Frånvarande 

Niklas  Ojala  Frånvarande 

Helena  Parkatti  Frånvarande 
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Tomi Päivänsäde   

Santeri Salonen   

Sakari Seespuro   

Mikael  Sundell  Frånvarande 

Ignacy  Winiarczyk  Frånvarande 

   

 

Övriga deltagare: 

 

Ungdomssekreterare Mirja Teräs  

Åbo stads kommunikationsdirektör Saara Malila 
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ÅBO STAD   PROTOKOLL 8/2018 

UNGDOMSFULLMÄKTIGE   

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Mötestid  Onsdag 24.10.2018 kl. 17.00–19.51 

 

Mötesplats  Åbo stadshus, fullmäktigesalen, Auragatan 2 

________________________________________________________________________________ 

 

Föredragningslista 

 

 

§93  Mötets öppnande, laglighet och beslutsförhet  

§94  Val av protokolljusterare och rösträknare  

§95 Presentation av Åbo stads kommunikation 

§96 Beviljande av avsked för ledamot i ungdomsfullmäktige 

§97 Godkännande av vänskapsungdomsfullmäktige-avtalet 

§98  Planer 

§99 Arbetsgruppernas ärenden    

§100 Nämndernas och de externa arbetsgruppernas ärenden 

§101 Motioner och ställningstaganden 

§102 Övriga ärenden 

§103 Nästa möte 

§104 Mötet avslutas 
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ÅBO STAD    Mötesdatum   Paragrafer  

   

UNGDOMSFULLMÄKTIGE 24.10.2018  §93–§96 

 

 

 

§93  Mötets öppnande, laglighet och beslutsförhet 
 

 Ungdomsfullmäktige har sammankallats lagenligt genom en kallelse som på 

behörigt sätt har skickats till ledamöterna och suppleanterna i 

ungdomsfullmäktige. Ungdomsfullmäktiges möte är beslutfört om minst 1/3 

av de mötesrepresentanter som nämns i möteskallelsen är närvarande. 

 

Förslag Mötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

Beslut Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 
 

  

§94  Val av protokolljusterare och rösträknare 
 

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

rösträknare. 

  

 Förslag Protokolljusterare och rösträknare väljs. 

 

 Beslut Protokolljusterare valdes: Eetu Raunio och Silja Pilto. 

 

 

§95 Presentation av Åbo stads kommunikation 
 

Förslag Stadens kommunikation presenteras Kommunikationsdirektör Saara Malila 

presenterar.  

Beslut Kommunikationsdirektör Saara Malila presenterade hur Åbo stads 

kommunikation fungerar samt berättade hur kommunikationen byggs in i 

stadens strategi. 

 

  

§96 Beviljande av avsked för ledamot i ungdomsfullmäktige 
 

Ungdomsfullmäktiges ledamot Amelia Pettersson beviljas avsked och i stället för henne 

väljs en ny representant för den svenska sektionen i nämnden för fostran och undervisning. 

Amelia Petterson lämnar också arbetsgrupperna för brainstorming och evenemang.  

 

Förslag Ledamot Amelia Pettersson beviljas avsked från ungdomsfullmäktige. 

 

Beslut Ledamot Amelia Pettersson beviljades avsked från ungdomsfullmäktige.  

 I stället för henne utsågs Veera Sellgren till ordinarie representant och 

Darren McCracken till suppleant i den svenska sektionen vid nämnden för 

fostran och undervisning.  
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ÅBO STAD    Mötesdatum   Paragrafer   

UNGDOMSFULLMÄKTIGE 24.10.2018  §97–§101 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

§97 Godkännande av vänskapsungdomsfullmäktige-avtalet 

 
Förslag Beslutas om godkännande av Vänskapsungdomsfullmäktige-avtalet mellan 

Helsingfors och Åbo ungdomsfullmäktige. 

 

Beslut Avtalet om Vänskapsungdomsfullmäktige mellan Helsingfors och Åbo 

ungdomsfullmäktige godkändes. 

 

 

§98  Planer 
 

Förslag Planerna som skickats till ungdomsfullmäktige gås igenom och diskuteras 

vid behov samt eventuella utlåtanden dryftas. 

 

Beslut Ungdomsfullmäktige gick igenom de planer som skickats till dem och 

diskuterade dessa. Ungdomsfullmäktige ansåg det inte vara nödvändigt att ge 

några utlåtanden. 

 

 

§99 Arbetsgruppernas ärenden 

 
Förslag Interna arbetsgruppers ärenden gås igenom och beslut fattas om 

arbetsgrupper som ska utveckla dem ytterligare/ta dem vidare. 

 

Beslut Arbetsgruppernas ärenden behandlades. 

 

 

§100 Nämndernas och de externa arbetsgruppernas ärenden 
 

Förslag Representanterna för ungdomsfullmäktige i Åbo stads nämnder och i andra 

arbetsgrupper rapporterar kort för ungdomsfullmäktige om beslut som fattats 

under de möten de deltagit i. 
 

Beslut Nämndernas och de externa arbetsgruppernas ärenden behandlades. 

 

 

§101 Motioner och ställningstaganden 
  

Förslag Motioner och ställningstaganden presenteras kortfattat. Dessutom fattas 

beslut om vilka arbetsgrupper som ska behandla dem vidare. 

 

Beslut Ungdomsfullmäktige diskuterade motionen som presenterades vid 

föregående möte, det vill säga en körbana för mopeder och motorcyklar och 

frågor som gäller förverkligandet av banan.  
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ÅBO STAD    Mötesdatum   Paragrafer   

UNGDOMSFULLMÄKTIGE 24.10.2018  §102–§104 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

§102 Övriga ärenden 

  
Förslag Övriga ärenden som lagts fram behandlas.  

o Besök vid Syvälahtis mångfunktionshus  

o Nuva ry:s Aktivitetsdagar till Åbo 2019? 

o Nuva ry:s förbundsmöte 23–25.11.2018  

o Mötesdeltagande och meddelande om frånvaro  

o Besök i egna skolor  

o Ungdomsfullmäktiges julfest. 

 

Beslut Ungdomsfullmäktige gick igenom övriga ärenden. 

 Ungdomsfullmäktige beslöt att ta reda på möjligheterna att besöka 

Syvälahtis mångfunktionshus.  

 Ungdomsfullmäktige beslöt att Åbo ungdomsfullmäktige ansöker 

om Nuva ry:s aktivitetsdagar 2019 till Åbo. 

 Nuva ry:s förbundsmöte 23–25.11.2018 antecknades för kännedom.  

 Ledamöterna påmindes om att de alltid måste meddela om de är 

frånvarande. I fortsättningen kan tre oanmälda frånvarotillfällen efter 

varandra leda till uteslutning ur ungdomsfullmäktige.  

 Ungdomsfullmäktige avtalade om att ledamöterna besöker de skolor 

de representerar för att berätta om ungdomsfullmäktiges verksamhet. 

 Ungdomsfullmäktige fattade beslut om att precis som i fjol ordna 

julfest i Vimmas vardagsrum. Evenemangsarbetsgruppen och 

ordförandena behandlar frågan ytterligare. 

 

 

§103 Nästa möte  
Åbo ungdomsfullmäktiges nästa möte ordnas den 21 november kl. 17.00 i 

fullmäktigesalen i Åbo stadshus. 

 

 

§104 Mötet avslutas 

 
 Ordföranden avslutade mötet klockan 19.51. 


