Storfjord kommune
Ungdomsrådet

Representanter og vararepresentanter

Deres ref:

Vår ref:

Løpenr:

Arkivkode

Dato

2013/3339-2

36148/2013

033

04.10.2013

Innkalling til møte i Storfjord ungdomsråd 9. oktober 2013
Alle representanter til Storfjord ungdomsråd innkalles til møte
Onsdag 9. oktober kl. 12.00, Rådhuset, møterom Ima
Vararepresentanter møter kun etter nærmere avtale, dersom noen av de faste melder forfall.
Forfall meldes snarest mulig på sms til sekretær Maria på mobil 400 288 67.

Viktig informasjon
Representantene fra Skibotn hentes på skolens bussholdeplass kl. 11.30.
Alle må ta med skattekort og kontonummer til møtet slik at godtgjøringa kan utbetales. Dette
gjelder ikke de som har levert tidligere i 2013.

Saksliste
20/13 Valg av leder og nestleder
Ungdomsrådet skal ha en leder og en nestleder, og dette velges i første møte.

21/13 Valg av representant og vararepresentant til RUST
RUST står for Regional Ungdomssatsing i Troms. En del av denne satsinga er et
ungdomsråd for Nord-Troms, der Storfjord kommune har en representant og en
vararepresentant. Ungdomsrådet må velge disse to personene.

Postadresse:
Hatteng
9046 OTEREN
E-post: post@storfjord.kommune.no

Besøksadresse:
Storfjord rådhus, Hatteng

Telefon: 77 21 28 00
Telefaks: 77 21 28 01
Organisasjonsnr: 964 994 129

Internett:
www.storfjord.kommune.no

22/13 Valg av representanter til Ungdommens fylkesting 11. – 13. oktober
(Program vedlagt)
Storfjord ungdomsråd kan sende to representanter. Disse er forhåndspåmeldt uten navn,
og Ungdomsrådet må avgjøre hvilke to som skal reise. De som har lyst må avklare med
foresatte før møtet at det er i orden at de reiser. Det er ikke reiseleder med fra hver
kommune, men voksne fra fylkeskommunen tilstede under hele arrangementet.
23/13 Orienteringssaker
a) Ungdomsrådet vedtekter
b) Økonomistatus for ungdomsrådet
c) Innkjøpsstopp i kommunen
f) Eventuelt
24/13 Ungdomsrådets satsingsområder for 2013/14
Ungdomsrådets mandat er at rådet skal arbeide med alt som berører ungdom og
ungdoms levekår i Storfjord kommune, herunder fritids-, kultur-, bo- og
arbeidstilbud. Hvilke områder er det viktig å satse på i 2012/13? Diskusjon.

25/12 Søknad om tilskudd til konsert
(Saken utsatt fra forrige møte) (Søknad vedlagt)
Bandet ”Resirkulert” søker om 800 kroner i tilskudd til konsert på Otertun. Ungdomsrådet
må drøfte søknaden i møtet.
Behandling 18.06.2013:
Jonas er inhabil i saken, og dermed er ikke SUR vedtaksdyktig.
Saken utsettes

Med hilsen

Maria Figenschau
kulturkonsulent
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