Velkommen til den første konferansen for Fjellungdom!
Under Fjellnettverkskonferansen på Beitostølen i høst gikk ungdom fra flere regioner sammen og
fant ut at de hadde behov for en felles møteplass. Hallingdal ungdomsråd har tatt initiativet og
inviterer med dette 2 ungdommer fra hver kommune i Fjellnettverket til den første konferansen for
Fjellungdom:
27 – 29 januar 2017
Oset høyfjellshotell på Golsfjellet

Fjellungdom er ungdom fra kommunene i Fjellnettverket. Målet med konferansen er å skape en
felles arena for Fjellungdom. Vi opplever mange av de samme utfordringene og kan gjøre hverandre
gode. I tillegg skal konferansen gi påfyll i rollen som engasjert ungdom i distrikts Norge.
Alder på ungdommene er 8. kl på ungdomsskolen til 3. kl på vgs. I tillegg er alle ungdomssekretærer
og kontaktpersoner hjertelig velkommen. Om det er mange påmeldte fra deres region/kommune
forventer vi at det kommer en voksen person.
Kost og losji dekkes av den enkelte, i tillegg til en liten deltageravgift.
Foreløpig er det litt vanskelig å si eksakt pris, men vi lander på ca 2.800,- pr. person. Vi jobber med å
få med oss våre 4 fylkeskommuner i et spleiselag. Ideen bak Fjellungdom er ny og initiativet kommer
fra ungdommene selv. Behovet for en slik møteplass er tydelig og vi mener dette burde utløse friske
midler.
Kontaktperson for konferansen er Ulrikke Ytteborg i Regionrådet for Hallingdal, sekretær for
Hallingdal ungdomsråd. Hun vil også være tilstede under konferansen og er tilgjengelig om det skulle
være noe.
Bindende påmelding innen fredag 6. januar til:
Ulrikke Ytteborg på: ulrikke@hallingdal.no med navn, kommune, region, alder, rolle.
Tlf: 92 66 51 69.
Vi oppretter en lukket facebookgruppe hvor alle som melder seg på blir lagt til. Her vil all informasjon
gå ut til deltagerne.

Foreløpig program
Fredag
Kl 15-17 Velkommen med liten matbit
Bli kjent aktiviteter og middag
Lørdag
Bernt Egil Torp kommer og holder kurs i tale og debatt-teknikk. Bernt er dyktig og vi kan love en
morsom og lærerik formiddag.
I tillegg kommer Rina Kamilla Yamamoto fra Buskerud Fylkeskommune. Hun er ungdomskoordinator
hos Buskerud fylkeskommune og vil jobbe med oss og vår rolle som ungdomspolitikere.
Søndag
Liten arbeidsøkt og avslutning til lunch kl 12.00.
Vi skal jobb, men det også blir tid til moro og nye venner!
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