Lund kommune
Rådmann

MØTEREFERAT

ArkivsakID:
16/507

JornalpostID:
17/2819

Dato:
13.03.2017

Møtereferent: Ståle Kongsvik
Telefon: 51 40 47 02

Mottakere:
Til skolene i Lund via epost

Referat fra møte i Lund Felles elevråd (LFE) 13.03.17
Tid: 13-03-17, kl 10.00 - 12.00
Sted: Lund rådhus, møterommet.
Til stede:
Fra Heskestad skule:
Fra Kiellands Minde skole:
Fra Nygård barneskole:
Fra Lund Ungdomsskole:
Ordfører Olav Hafstad
Rådmann Ståle Kongsvik

Amanda S. Bilstad, Randi D. Stølen
Rebecca Handeland, Kaia Østrem
Viljar Heskestad, Emilie Holum
Carmen Louise Hamre Halvorsen, Maren Korsbø

I tillegg møtte:
Fra Heskestad skule:
Kontaktærer Berit Eike
Fra Kiellands Minde skole: Rektor Vidar Bogstad
Fra Nygård barneskole:
Lærer Wenche Alm Helland
Fra Lund ungdomsskole:
Lærer Astri Hamre
Kommunalsjef OK Lise Moen (deler av møtet)
Saker:
1. Åpning av møtet.
Ordfører Olav Hafstad åpnet møtet og ønsket alle velkommen.
2. Orientering om kommunen ved ordfører og rådmann.
Ordfører og rådmann orienterte om Lund kommune. Politisk og administrativt
organisasjonskart ble gjennomgått og forklart. Ordfører la spesielt vekt på å forklare
forskjellen i rollene mellom de som er politikere og de som er ansatt i kommunene.
Rådmannen orienterte kort om hvor mange ansatte det er i kommunen, hvor mye
penger kommunen bruker til drift hvert år og om hvilke investeringsprosjekter
kommunen skal gjennomføre i år.

3. Konstituering
Valg av leder og nestleder Lund Felles elevråd.
Valg av leder: Det kom inn følgende forslag:
Carmen Loise, Emilie, Kaia. Ved avstemning fikk Carmen Loise 6 stemmer, Kaia og
Emilie 1 stemme hver. Carmen Loise ble dermed valgt til leder.
Valg av nestleder. Det kom inn følgende forslag: Emilie og Kaia. Ved avstemning fikk
Emile 5 stemmer og Kaia 3 stemmer. Emile ble dermed valgt til nestleder.
4. Presentasjon av B - saker.
Det kom inn følgende forslag:

Fra Heskestad skule:
Sitteball, pris 6.000 kr
Fra Kiellands Minde skole: Taubane, pris 9.997 kr
Fra Nygård barneskole:
Taubane, pris 10.000 kr
Fra Lund ungdomsskole:
Vanndispenser, pris 7.760 kr
Sum
33.627 kr.
Dette er 2.373 kr mindre enn tildelt total ramme på 36.000 kr.
Elevrådet ed den enkelte skole skal nå diskutere hva en skal bruke restmidlene til, og
komme tilbake med forslag til bruk av midlene på neste møte.
5. Presentasjon av C – saker:
Det kom inn følgende forslag:
Fra Heskestad skule:
Dekke ballbinge, pris 100.000 kr
Fra Kiellands Minde skole:
Dekke ballbinge, 226.125 kr
Fra Nygård barneskole:
Skatebane, 150.000 kr
Fra Lund ungdomsskole:
Treningsrom ?
Elevrådet ed den enkelte skole skal nå diskutere de ulike forslagene, og komme
tilbake med forslag til hvilke tiltak som skal prioriteres på neste møte.

De innkomne forslag til B og C saker er vedlagt.
Det ble for øvrig servert frukt og saft.
Lundheim folkehøgskole har denne uke solidaritetsuke der de samler inn penger til
Strømmestiftelsens prosjekter i Afrika. I den forbindelse underholdt elever fra skolen med
musikalsk innslag på rådhuset kl 11.30. Møtet i Lund felles elevråd ble avsluttet med at
samtlige møtedeltakere var publikum her.

Neste møte i LFR er 27.03.17 kl 10.00 -11.30, på rådhusets møterom. På det møtet blir det
servert pizza og saft.
Dette møtereferatet publiseres også på kommunens hjemmeside og FB side.
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