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Mötestid  26.8.2020   kl. 17.00 

 

Mötesplats  Elektroniskt möte 

 

 
 

Deltagare: 

 

 Ordinarie ledamöter i ungdomsfullmäktige: 

 

 Aisha Abudu       På plats §117-§119 

Cristina Badoi        

Sofie Cancara       

Edit Euro        

Eero Hattara        

Siiri Honkanen       

Mette Hämeenaho       

Kaarlo Kairisto       

Pihla Kivijärvi       

Vera Kunnari       

Lise-Lotte Lintervo    

Lulu Luukkaa       

Shilan Moulanzhad      På plats §104-§117 

Juho Murtomaa         

Eetu Raunio          

Filip Schauman       

  Sakari Seespuro         

Joanna Slama         

Osku Tikkanen       

Vanessa Tähtinen       

Viljami Vahvaselkä       

Baneh Vainio      

 

 

 

 

 



 

 

Ungdomsfullmäktiges suppleanter: 

 

Ewa Ermel      Rösträtt 

Nhi Pham      Rösträtt 

Samuel Salminen      Rösträtt, på plats §104-§111 

Sini-Tuulia Lehtonen    Rösträtt   

Bea Kraama       Rösträtt 

Samuel Oliveros de Nordenflicht  Rösträtt, på plats §104-§111 

 

 

 

Övriga deltagare: 

 

Ungdomssekreterarens vikarie Janni Mäkelä 

 

 

Frånvarande: 

 

Ordinarie ledamöter i ungdomsfullmäktige: 

 

Rauna Brander 

Sisu Korpinen 

Salli Lindén   

Milla Lindroos 

Yasmin M'saddak   

Lauri Määttä 

Jenny Nikula 

Matias Sairio 

Esku Salez   

Veera Sellgren 

Pinja Sysi-Aho 

Tobias Thompson 

 

Suppleanter:  

 

Julia Vuori 

Emilia Mattila 

Fanny Korhonen 

Frans Vihmakoski 
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Mötestid  26.8.2020   kl. 17.00 

 

Mötesplats  Elektroniskt möte 

 
 

Föredragningslista: 

 

§104 Mötets öppnande  

§105 Laglighet och beslutförhet 

§106 Val av protokolljusterare och rösträknare   

§107 Godkännande av verksamhetsplanen 

§108 Utlåtande om välfärdsplanen för barn och unga 

§ 109 Tänd Åbo-tävlingen 

§110 Nyheter om utomhusbion 

§111 Elektroniska val 

§112 Medlemsutträde 

§113 Planer  

§114 Arbetsgruppernas ärenden  

§115 Nämndernas och de externa arbetsgruppernas ärenden  

§116 Motioner och ställningstaganden  

§117 Övriga ärenden 

§118 Nästa möte  

§119 Mötets avslutande 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Åbo stad  Mötesdatum   Paragraf 

Ungdomsfullmäktige 26.8.2020 §104– §107 
 

 

§104 Mötets öppnande  
 

Mötet öppnas klockan 17.00. 

 

§105 Laglighet och beslutförhet 
 

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.  

 

§106 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 Osku Tikkanen och Sakari 

Seespuro. 

 

§107 Godkännande av verksamhetsplanen 
 

Ungdomsfullmäktiges presidium har utarbetat en verksamhetsplan med riktlinjer för 

ungdomsfullmäktiges verksamhet. Syftet med verksamhetsplanen är att förtydliga 

ungdomsfullmäktiges verksamhet och ställa upp mål för den kommande 

verksamheten.  

 

Förslag Planen gås igenom och godkänns. 

 

Beslut  Enligt förslaget. 

 



 

 

 

Åbo stad  Mötesdatum   Paragraf 

Ungdomsfullmäktige   26.8.2020  §108- §110 
 

 

§108 Utlåtande om välfärdsplanen för barn och unga 
 

Man beslutade att ge ett utlåtande om välfärdsplanen för barn och unga. Förslag

 Utlåtandet gås igenom och godkänns. 

 

Förslag  Enligt förslaget. 

 

Beslut Enligt förslaget. 

 

§ 109 Tänd Åbo-tävlingen 
 

Åbo ungdomsfullmäktige har ombetts delta i arbetsgruppen för tävlingen Tänd Åbo. 

Till gruppen väljs en representant för ungdomsfullmäktige.  

 

Förslag  Enligt förslaget.  

 

Beslut  Shilan Moulanzhad och Pihla Kivijärvi framförde sitt intresse för 

arbetsgruppen. Valet flyttas till mötet i september för att man ska kunna 

hålla val.   

 

§110 Nyheter om utomhusbion 
 

Ungdomsfullmäktige ordnar utomhusbio i september. Situationen för utomhusbion 

diskuteras.  

 

Förslag  Enligt förslaget. 

 

Beslut Utomhusbion ordnas 10.9 kl. 21 på Brinkala innergård. 

Arrangemangen för utomhusbion är under kontroll och utomhusbion 

kan ordnas.  

 
  

 

 

 



 

 

 

Åbo stad   Mötesdatum  Ärende 

Ungdomsfullmäktige   26.8.2020  §111- §113 
 

 

§111 Elektroniska val  
 

Diskussion om eventuell vilja att fortsätta driva frågan om elektroniska val till Åbo 

ungdomsfullmäktige. Diskussion om att ordna elektroniska val i framtiden.  

 

Förslag  Enligt förslaget. 

 

Beslut Man beslutade utreda elektroniska val och undersöka olika plattformar. 

Man röstade och beslutade med rösterna 13-11, 1 nedlagd, att man vill 

placera fysiska röstningsställen i varje skola. 

 

§112 Medlemsutträde 

 

Ungdomsfullmäktige Emilia Mattila har lämnat in en begäran om avsked som 

medlem i ungdomsfullmäktige. Begäran om avsked godkänns. 

 

Förslag  Enligt förslaget. 

 

Beslut  Begäran om avsked godkändes. 

 

§113 Planer 
  

Planerna som har skickats till ungdomsfullmäktige gås igenom och diskuteras vid 

behov samt eventuella utlåtanden dryftas 

 

Förslag  Enligt förslaget.  

 

Beslut Det uppstod ingen diskussion om planerna. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Åbo stad   Mötesdatum  Ärende 

Ungdomsfullmäktige   26.8.2020  §114-§119 
 

 

§114 Arbetsgruppernas ärenden  
  

Interna arbetsgruppers ärenden gås igenom och beslut fattas om arbetsgrupper som 

ska utveckla dem ytterligare eller ta dem vidare. 

 

Förslag  Enligt förslaget. 

 

Beslut Arbetsgrupperna hade inte sammanträtt under sommaren. 

 

§115 Nämndernas och de externa arbetsgruppernas ärenden  
  

Ledamöterna för ungdomsfullmäktige i Åbo stads nämnder och i andra 

arbetsgrupper rapporterar kort för ungdomsfullmäktige om beslut som fattats under 

mötena de deltagit i. 

 

Förslag  Enligt förslaget. 

 

Beslut Nämndernas och de externa arbetsgruppernas ärenden behandlades. 

 

§116 Motioner och ställningstaganden  
 

Motioner och ställningstaganden presenteras kort. Dessutom fattas beslut om vilka 

arbetsgrupper som ska behandla dem vidare. 

 

Förslag  Enligt förslaget. 

 

Beslut Motioner eller ställningstaganden hade inte kommit in inom utsatt tid.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Åbo stad   Mötesdatum  Ärende 

Ungdomsfullmäktige   26.8.2020  §117-§119 
 

 

§117 Övriga ärenden    
 

• Aktivdagar ABC och HC 

• Aktivdagar PRO 

• Platsen som ungdomsfullmäktiges andra vice ordförande blir ledig i 

september. 

• Janni Mäkelä återvänder för att vikariera ungdomssekreteraren 

• Ungdomsfullmäktiges utbildningsdag 

 

Förslag Övriga ärenden som lagts fram behandlas  

 

Beslut  Övriga ärenden antecknades för kännedom.  

 

§118 Nästa möte  
  

Åbo ungdomsfullmäktiges nästa möte hålls 23.9.2020 kl. 17.00 i Åbo stads 

fullmäktigesal. 

 

§119 Mötets avslutande  
  

 Ordföranden avslutar mötet kl. 18.28. 

 

 

 

 


