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§54 Mötet öppnas
Ordföranden öppnade mötet klockan 17.00.

§55 Laglighet och beslutförhet
Ungdomsfullmäktige har sammankallats lagenligt genom att sända en kallelse till de
valda medlemmarna och suppleanterna i ungdomsfullmäktige på behörigt sätt.
Ungdomsfullmäktiges möte är beslutfört om minst 1/3 av de mötesrepresentanter
som nämns i möteskallelsen är närvarande.
Förslag
Beslut

Mötet konstateras vara lagenligt och beslutfört.
Mötet konstaterades vara lagligt och beslutfört.

§56 Val av protokolljusterare och rösträknare
För mötet väljs två protokolljusterare, som vid behov också fungerar som rösträknare.
Förslag
Beslut

Protokolljusterare/rösträknare väljs.
Till protokolljusterare valdes Osku Tikkanen
Lauri Määttä
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§57 Begäran om avsked från medlem i ungdomsfullmäktige
Medlem i ungdomsfullmäktige Lise-Lotte Lintervo har inlämnat en begäran om
avsked. Begäran om avsked godkänns.
Förslag
Beslut
Ermel

Enligt förslaget.
Lise-Lotte Lintervos begäran om avsked godkändes och suppleant Ewa
blir ordinarie medlem. Lintervos ansvarsuppgift
som vice representant för idrottsnämnden övertas av Aisha Abudu.

§58 Representation på evenemanget #avajaiset
Sjundeklassarnas fritidsevenemangsdag #avajaiset hålls 31.8. kl. 8–16 i idrottshallen
i Kuppis. Medlemmar i ungdomsfullmäktige ska stå i en monter på evenemanget och
berätta om hur det är att vara med i ungdomsfullmäktige och marknadsföra höstens
ungdomsfullmäktigeval.
Förslag
Beslut

Deltagare till evenemanget väljs.
Intresse för att delta i evenemanget anmäldes av Lulu Luukkaa, Milla
Lindroos, Lauri Määttä och Shilan Moulani.

§59 Diskussionsdag för ungdomsfullmäktige och beslutsfattare
Beslut fattas om vilka teman som ungdomsfullmäktige skulle vilja tala med
beslutsfattarna om i höst. Frågan anknyter till en enkät som gjordes åt
ungdomsfullmäktige i januari och ungdomsfullmäktiges utvärderingspilot.
Förslag
Beslut

Enligt förslaget.
Möjliga teman för diskussionsdagen diskuterades. Som eventuella
teman nämndes bl.a. utbildning, motionstjänster, fritidssysselsättningar,
sommarjobb för unga och utanförskap. Shilan Moulani och Lulu Luukkaa
anmälde sig ill arbetsgruppen som planerar diskussionsdagen.
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§60 Uppdatering av ungdomsfullmäktiges valmetod
Beslut fattas om hur valmetoden ska ändras då yrkesinstitutens skolhus slås
samman.
Förslag
Beslut

Enligt förslaget.
Ämnet diskuterades. Möjligheten att använda kvoter diskuterades, men
åsikterna om hur valmetoden ska ändras skiljde sig åt.

§61 Planer
Planerna som har skickats till ungdomsfullmäktige gås igenom och diskuteras vid
behov samt eventuella utlåtanden dryftas
Förslag

Planerna gås igenom.
• Planutlåtande Plan för Barkplan

Beslut
beslutet

Planutlåtandet godkändes som ungdomsfullmäktiges ståndpunkt. Efter
hölls en mötespaus 17.50–18.00.

§62 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 gicks igenom.
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§63 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

Inga motioner eller ställningstaganden har skickats inom utsatt tid.

§64 Nämndernas 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 gicks igenom.
Ärenden som
lyftes fram var bl.a. kommunalvalen och ett avgiftsfritt andra stadium.

§65 Övriga ärenden
•

•
•

Förslag

Adress till ungdomsfullmäktiges elektroniska röstningsportal. Första
delen är https://sahkoinenvaali.fi/. Sista delen diskuteras och beslut
fattas.
Lägesrapport om ungdomsfullmäktiges friluftsbio, Lulu Luukkaa och
evenemangsarbetsgruppen
Lägesrapport om ungdomsfullmäktiges sommarmöte, Sakari
Seespuro

Övriga ärenden som lagts fram
behandlas
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Beslut
Övriga ärenden som lagts fram
behandlades.

§66 Nästa möte
Åbo ungdomsfullmäktiges nästa möte hålls 25.8.2021 kl. 17.00 i Åbo stads
fullmäktigesal eller elektroniskt beroende på läget.

§67 Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet klockan 18.38.

