Ungdomsfullmäktige 13 maj 2015

Kommunfullmäktiges ordförande:

Stå för era åsikter!
Kaj Jönsson är kommunfullmäktiges ordförande i
Ystad och den som håller i klubban när alla viktiga beslut tas i kommunen. Kaj skulle egentligen
leda budgetmötet på dagens uf men kunde tyvärr
inte närvara och lämnade därför över till Adrian
Magnusson.

Kaj hann dock med ge deltagarna några visdomsord att ta med i framtiden.
- Ni är förtroendevalda och har fått ett förtroende
att leva upp till. Beslut ni tar kommer inte att gillas
av alla men stå upp för era åsikter och respektera
även andras.

Premiär för
webbsändning
Mötet var ovanligt fullsmockat denna gång och
allt som hände finns förevigat på www.ystad.se. En
webbkamera filmade och
spelade in och samtidigt
visades mötet på webben.
Det går även bra att titta
på i efterhand. Se under
genvägar på ystad.se.

Rapport från skolorna!
Löderup

Nya bollar och bollvagn
Skräpplockardag
Duschdraperi

Bleke/Östra

Ny salladsrätt
Studsmatta
Grönare skolgård

Backa

Ny rektor
Korvgrillning
Skolgården ska göras om

Kunskapsskolan

Väntar på pingisborg
Vattenkran
Ny rektor till hösten, Non violence

Änga

Ängadag för att stärka gemenskap

Skräpplockardag
Duschdraperi

Västervång

Riskanalys om biltrafik
Nya spel, bl a NHL 15

Edvinshus

Tvärtomdagen
Catwalk
Earth hour

Villa My

Leksaker från föräldraföreningen
Fritids ska bli större, det kommer
fler elever

Köpingebro

Hopprepsprojekt,
Läsa tusen böcker,
Skateboard-dag, talangjakt

Norreport

Föreläsning om nätmobbing
Laktos- och glutenfri glass finns nu
att köpa i kafeterian.

Svarte

King out-rutan är för nära bilarna

Sydgym

Studenten förbereds
Besök på Den blå planeten

Livliga diskussioner om budgeten

Koncentrerat presidium.....

Västervång talar
för sin ansökan.

Omröstning pågår.

Löderup talar
för sin ansökan.

Klubban faller!

Check på barnchecklistan!
Alexandra Hansson presenterade två förslag.
Ungdomsfullmäktige valde det andra förslaget som innehöll färre punkter än det första.

NÄSTA MÖTE!
Första mötet i höst
blir i början av
oktober

HA EN HÄRLIG
SOMMAR!

