1. Velkommen
Tidligere ungeborgmester Yassine byder velkommen.
2. Diskussion og fastlæggelse af spilleregler Se udkast til spilleregler i Håndbogen.
Yassine læser spillereglerne op punkt for punkt.
Ændringsforslag til 3.1: tilføjes at det skrives ind at det skal ud på facebookgruppen.
Alle stemmer for dette forslag.
Kommentarer til 4.1:


Lukas: hvordan holdes afstemninger?



Yassine: det sker ved simpelt flertal og håndsoprækning

Kommentarer til 7.3:


Benjamin: skal man skrive til mail eller kan det også være på SMS?



Yassine: det skal være på mail indtil videre – det kan vi ændre



Lukas: Ændringsforslag: man skal skrive det på sms eller mail



Mathilde: vi kan skrive det ind at vi skal bare skrive til Johanne (ungebyrådssekretæren)



Lukas: forslag: vi ændrer det til at man skal kontakte Johanne for afbud, ikke hvilket medie
det foregår på.

29 for, 1 imod.
Kommentarer til 7.5:


Esther: skal vi ikke have et minimumsantal?



Mathilde: jeg synes bare der skal være fyldt omkring salen



Lukas: vi bør bare have 25 til stede



Johane: i skal være opmærksom på at det betyder at i skal være her fuldtallige hvis i
godtager Mathildes forslag og det kan lamme rådet. Men det skal diskuteres



Sara Klit: det er ikke nødvendigt da vi bliver nødt til at tage beslutninger



Signe: hvad med at der bare skal være 16 der stemmer for forslaget



Anne: kan beslutningen ikke tages om i løbet af året?



Benjamin: der skal min være 25 til stede synes jeg – det er lidt over halvdelen



Mahmoud: det er skidt fordi det kan betyde at vi bliver handlingslammet



Lukas: jeg synes det vil være fair med 25
Ændringsforslag: Det forbliver som nu, at ungebyrådet altid er beslutningsdygtige unanset
fremmøde - 21 stemmer for. Det vedtages.
Ændringsforslag: Der skal minimum være 25 tilstede for at kunne vedtage en beslutning – 5
stemmer for. Det vedtages ikke.

De samlede spilleregler vedtages
Sara Klit stiller op og foretager sin borgmestertale, da hun ikke kan deltage senere. Hun stiller op til
borgmester og viceborgmester.
3. Gruppearbejde om emner fra introdagen
4. Debat og valg af første emne
Gruppe 1 med Emil:


Anne: Ungdomskulturhuset er vigtigt fordi det binder det sammen med kultur og
mangfoldighed. Det kan også være et sted for de der har en skæv tilværelse og ikke kan
finde et sted de hører til. Måske skal vi se på finansieringen og gøre dem lidt mere
selvfinansieringen

Gruppe 2 med Tobias:


Luca: vi skal kæmpe for ungdomskulturhuset.

Kommentarer:


Anne Sofie: vi skal hjælpe dem med at gøre opmærksom på sig selv

Gruppe 3:


Mathilde: mangfoldighed skal være et emne vi skal fokusere på



Benjamin: vi synes også det er ekstremt vigtigt at kæmpe for at ungebyrådet får mere
indflydelse og at blive set mere.

Gruppe 4:



Esther: mere mangfoldighed generelt og det handler om at bryde de skillelinjer der er
mellem folk. Det kunne fx være skoleudveksling



Otto: ungdomskulturhuset er vigtigt og at vi skal kæmpe for at det forbliver. Det er et udtryk
for at unge skal have noget at skulle have sagt

3 forslag findes ud fra gruppernes fremlæggelser:


Gøre Ungdomskulturhuset permanent



Et mangfoldigt Århus



Antiradikalisering

Afstemning: hvem stemmer for at at arbejde med bevarelse af Ungdomskulturhuset?
1: Gøre UKH permanent: 22 stemmer for
2: Mangfoldigt Aarhus: 8 stemmer for
3: Antiradikalisering: 0 stemmer for
Forslag 1 om UKH er vedtaget og bliver det første emne som vi skal arbejde med.
5. Information om Borgmestervalget
Yassine fortæller om det at være borgmester


Det kræver ekstra timer



Det er fedt fordi man bliver forberedt godt

Spørgsmål:


Khaled: er det kun borgmesteren der kommer i pressen?



Yassine: Nej, ikke nødvendigvis – vi kan også uddeligere opgaverne til resten af
medlemmerne.

Pause
6. Info om debatarrangementer på lokalbibliotekerne
Johanne informerer om de debatarrangementer der kommer i løbet af november og december.
De som har meldt sig på, får en mail fra Johanne om mere information.
7. Kandidatpræsentation til Ungeborgmester

Bünyamin Simsek kommer og styrer valget. Informerer om rammerne: borgmesteren bliver valgt ud
fra det princip at det er den der får flest stemmer der bliver valgt. I så fald der er stemmelighed, så
stemmes der mellem de kandidater der har fået lige mange stemmer. Hvert medlem har en stemme
og afstemningen foretages skriftligt og anonymt. Alle har en valgtale der må vare maks. 2 minutter.
Mahmoud, Luca, Mathilde, Sara Klit, Khaled, Karim, Axel, Anne Sofie og Mariam stiller op til
ungeborgmestervalget. Alle holder taler i tilfældig rækkefølge.
8. Afstemning
Afstemning finder sted.
Valgt til ny ungeborgmester blev Mathilde Crovato.
9. Kandidatpræsentation til Vice-ungeborgmester
Ved dette valg vælges der to viceborgmestre, hvorfor medlemmerne har to stemmer. Man må ikke
stemme på samme kandidat 2 gange. De to kandidater der får flest stemmer vil blive valgt. I tilfælde
af stemmelighed, så vil der blive foretaget omvalg mellem disse kandidater.
Mahmoud, Luca, Sara Klit, Khaled, Karim, Axel og Anne Sofie stiller også op til
viceborgmestervalget. Yderligere stiller Rashid, Monica og Lukas op til posterne.
De nye kandidater får 2 minutters taletid, mens de der har holdt tale ved borgmestervalget får 1
minuts taletid.
10. Afstemning
Afstemning finder sted.
Valgt til 1. Viceungeborgmester bliver Axel Johannes Jespersen
Valgt til 2. Viceungeborgmester bliver Luca Iele Rasmussen

11. Nedsættelse af arbejdsgruppe til
a) EYC
b) UKH
c) RULL – midler
Johanne indkalder til møde i de forskellige baggrundsgrupper.
12. Resultat af valget og afslutning
Vi afsluttede mødet med at ønske de nyvalgte ungeborgmestre tillykke og tage et fællesbillede af
Børn og Unge-byrådet 2016/17

