INNKALLING TIL MØTE
Tirsdag 25. april 2017 i Oslo Rådhus
Møtedato:
Tid:
Sted:
Servering:

25.4.2017
Møtestart kl 17:00 – møteslutt innen kl. 20:00
Oslo Rådhus, Formannskapssalen
Pizza

Til:
01 Gamle Oslo
02 Grünerløkka
03 Sagene
04 St. Hanshaugen
05 Frogner
06 Ullern
07 Vestre Aker
08 Nordre Aker
09 Bjerke
10 Grorud
11 Stovner
12 Alna
13 Østensjø
14 Nordstrand
15 Søndre Nordstrand

v/ Sara Yagci og Sandra Demiri
v/ Jasper Siverts og Jenny Jonsen Lindberg
v/ Daniela Tello-Rodriguez og Fawzi Warsame
v/ Viljar Jæger og Linnea Erenius
v/ Sumaya Liban og Francisca Bergheim
v/ Kasper Moe og Aina Govil Lie
v/ Eline Nylenna Wager og Oscar C. Husebye
v/ Astri Sofie Iversen og Fredrik Tharaldsen
v/ Omar Anbari og Feza Mukandilwa
v/ Stephen Ravi og Anujan Kathir
v/ Ayoub Zannachi og Aref Barakzahi
v/ Shymma Jaber og Jessica Langeland
v/ Gabrielle Aarnes og Rebecca Lie
v/ Smail Abdi Mohamed og Olaf Alexander Styrmoe
v/ Sebastian Barth Sahl og Ziwer Farhan

Leder
Nestleder

Rami Chumber, St. Hanshaugen
Saida Tufa, Stovner

Au utenom sur

v/ Ivar Mekonnen Germiso Arnesen og Maria Kræmer

Fra:
Sekretariatet

v/ Emilie Geist & Truls Aarseth

MØTEREGLER
1.
2.
3.
4.

Kom i god tid og sett av tid til hele møtet
Følg med på møtet
Spør når du lurer – ingenting er for lite eller for dumt å spørre om
Bruk håndtegnene under debatt:

Innlegg

Replikk

Saksopplysning

SAKER TIL BEHANDLING
Dato:

25.4.2017

Tid:

Møtestart kl 17:00 – møteslutt innen kl. 20:00

Sted:

Oslo Rådhus, Formannskapssalen

Servering:

Pizza

Sak 00/17 Åpning og konstituering
Møtet ledes av leder Rami Chumber og refereres av sekretær Emilie Geist
Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes
Referat godkjennes
Eventueltsaker meldes her
Sak 01/17 Orienteringer

Sakstype: orientering

Bakgrunn: Det er viktig at SUR holder seg oppdatert på arbeidet med aktuelle saker. Orienteringene
forberedes og gis kort og muntlig på møtet – for å holde de andre oppdaterte. Alle kan stille spørsmål
til dem som orienterer, men SUR gjør ingen vedtak i orienteringssaker. Alle kan melde inn
orienteringssaker – det oppfordres til det også!

Faste orienteringer:
a) fra ledelsen i SUR om hva de har arbeidet med siden sist
b) fra de lokale ungdomsrådene om aktuelle, lokale saker

c) fra de saksansvarlige i AU om hva som har vært gjort siden sist
•
•
•
•
•

Saida om Merking av retusjert reklame
Ivar om Pålagt kildesortering av næringsavfall
Maria om Bedre sidemålsundervisning
Jessica om Et bedre helsetilbud for ungdom
Viljar om Mottaksklasser

d) fra sekretariatet om hva de har arbeidet med siden sist

Sak 13/17 SUR-genser

Sakstype: Orientering

Bakgrunn: Etter en avstemming i SUR har dere kommet frem til at genserne skal være flaskegrønne,
og med teksten «Du er lur hvis du er med i SUR» på ryggen. Det vil være mulig å bestille både med og
uten hette. Sekretariatet tar en opptelling på hvem som vil ha genser, i hvilken størrelse og hvorvidt
man vil ha hette eller ikke. Alle medlemmer og varaer i SUR kan få genser.
Sak 14/17 Høringssaker

Sakstype: Diskusjon

Bakgrunn: SUR mottar fra tid til annen høringssaker der de er invitert til å gi innspill. Denne gangen
skal SUR bestemme om de vil gi innspill til høringssakene «Forskriftsendring om fag- og timefordeling
av de kommunale styrkingstimene i Oslo kommunes grunnskoler m.m.» samt «Handlingsplan for økt
byliv». Sekretariatet orienterer, SUR diskuterer.
Sak 15/17 SURs innspill på folkemøte om kommuneplanen

Sakstype: Diskusjon

Bakgrunn: SUR er invitert til å bidra på Folkemøtet om kommuneplanen gjennom tre oppgaver:
1) To minutters "speed-dating" med politikerne, der man stiller dem spørsmål foran
publikum
2) Et kort innlegg om temaet "På vei mot en varmere og mer skapende by"
3) Et kort innlegg om temaet "På vei mot en grønn by med plass til alle"
SUR diskuterer hva de ønsker at skal bli sagt og spurt om i innleggene.
Sak 16/17 Eventuelt

Sakstype: Eventuelt

Dersom man har noen saker man ønsker å ta opp kan disse meldes inn til møteleder ved starten av
møtet eller til sekretær på mail i forkant.

Møtekritikk

