UNGDOMSUTVALGET SØKER NYE MEDLEMMER!!
Ungdomsutvalget er et prøveprosjekt i Jardar, av ungdom - for ungdom.
Nå søker vi nye medlemmer til utvalget!
Ungdomsutvalget har vært et prøveprosjekt i Jardar siden mars 2020 og skal fortsette i 2021.

Vi i ungdomsutvalget har hatt et lærerikt år, der vi har hatt egne møter, deltatt på
styremøter, bidratt i saker som shortsfarge, og vi har startet noe helt nytt – sportscamp. Vi
skal være stemmen til ungdommen, og ønsket vårt er å nå ut til ungdommen, og gi
ungdommen et talerør. Vi skal også lære mer om hvordan klubben vår styres.

Ungdomsutvalget består av medlemmer i Jardar i alderen fra 13-19 år. Utvalget skal være et
trygt sted, hvor du kan snakke og ytre dine meninger. Ungdomsutvalget passer for deg som
føler du kan ha noe å bidra med til klubben med egne meninger om ulike saker, både store
og små. Du trenger ikke kunne noe spesielt, heller føle at du har noe å bidra med i form av
egne meninger og ideer. Ungdomsutvalget er også en fin erfaring videre.

Ungdom fra 13-19 år, som er spiller eller trener i klubben, kan velges til ungdomsutvalget.
Ungdomsutvalget skal bestå av to ungdomsmedlemmer fra hver idrettsgruppe som har
ungdom, enten som utøvere eller trenere. I tillegg kan det være to ungdomsmedlemmer til
som ikke tilhører en bestemt idrett.

Hvis du er interessert, meld din interesse på mail til oss i ungdomsutvalget,
jardarungdomsutvalg@gmail.com , eller til leder av valgkomiteen marianne.lefdal@cgg.com.
Her skriver du litt om deg selv, og hvorfor nettopp du burde sitte i utvalget. Du trenger ikke
ha noen erfaring, bare være engasjert! Fristen for å sende inn e-post er 8. mai kl. 23.59.

IL Jardar
Postboks 15
1312 Slependen
Tlf. 67 48 65 00

Valgkomiteen og gruppestyrene vil samarbeide om å melde inn kandidater, og så er det
hovedstyret i Jardar som velger de endelige medlemmene i utvalget.

Hvis dere lurer på noe, så ta veldig gjerne kontakt med oss i ungdomsutvalget! Håper på
tilbakemeldinger, og flere interesserte. Vi i ungdomsutvalget har hatt et spennende og
lærerikt år vi anbefaler flere!

Med vennlig hilsen, IL Jardars Ungdomsutvalg.
Ved spørsmål kan Anniken Poetzsch Elisenberg nåes på: 40723440
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