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Innkalling til møte i Storfjord ungdomsråd 12. mars 2014
Alle representanter til Storfjord ungdomsråd innkalles til møte
Onsdag 12. mars 2014 kl. 09.00, Rådhuset (møterom 4)
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 sitter på med skolebussen som går fra skolens bussholdeplass kl.
08.15. Møt presis. J
Det legges opp til et arbeidsmøte for å jobbe videre med planlegging av arrangement i fellesskap.
Det blir servert lunsj ca kl. 11.00.

Saksliste
07/14

Orienteringssaker
a) Økonomistatus for ungdomsrådet
b) Prøv sjøl!-midler
c) E-post fra KS: Kommunespillet i KS besøkssenter
d) Innspill fra oppvekst- og kultursjefen: Sommeraktiviteter for unge
e) Eventuelt

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

08/14

Prioriterte mål fra RUST-konferansen
Etter gruppearbeidet under RUST konferansen jobbet hvert enkelt av de lokale
ungdomsrådene frem målsettinger for 2014. Ungdomsrådene prioriterte et av
målene til videre oppfølging. De prioriterte målsettingene fra Storfjord
ungdomsråd var:
Mål: Arrangere en ungdomsfestival.
Fremgangsmåte: Samarbeid med regionale aktører; ungdommens fylkesråd
(Troms fylkeskommune), RUST.
SUR må fortsette arbeidet med denne saken, for å avklare hvordan målet kan nås,
hvem som skal gjøre hva osv.

Behandling 07.02.2014:
SUR ønsker å få til et arrangement i 2014. SMART-plan:
Spesifikt:
Kulturell workshop for ungdom
Målbart:
100 deltakere
Attraktivt:
Reklamere med god konsert og gode instruktører.
Få fram at det er sosialt.
Fra flere kommuner.
Åpen konsert der enda flere vil komme.
Sette opp busser.
Realistisk:
Elena og Tonje undersøker mulighet for tilskudd fra fylkesrådet og Frifond.
Alle i SUR må idémyldre om sponsorer og steder å søke til.
Tidsbestemt:
3 dager (f.eks. tors – lør), på slutten av skoleferien.
Saken settes opp på neste møte.

09/14

Busstransport mellom fritidsklubbene
Ett av innspillene til kommunestyret 12. desember 2013 var at buss mellom
klubbene er tatt vekk. Tonje og Amalie fikk noen innspill fra kommunestyret om
hvordan SUR kan jobbe videre med denne saken. SUR må drøfte om de vil følge
opp saken.
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Behandling 07.02.2014:
Tonje og Amalie jobber med et utkast til brev. Det gjøres undersøkelser på skolene
rundt hva deltakerne ønsker.
Saken settes opp på neste møte.

10/14

Skatepark
Som orienteringssak i forrige møte blei det tatt opp et innspill om skatepark som
kom fra en elev ved Skibotn skole. Maria fikk i oppdrag å undersøke hvordan man
realiserte skateparken i Lyngen, og vil legge fram dette i møtet. SUR må drøfte om
og evt. hvordan de vil følge opp denne saken videre, f.eks. i forhold til aktuelle
samarbeidspartnere.

11/14

Formannskapets saksliste til 13. februar 2014
SUR sitt møte er framskyndet, og det er dermed ikke aktuelt å gjennomgå sakslista
til kommunestyret 26. februar. Formannskapet skal ha møte 13. februar, og
ungdomsrådet har mulighet til å delta også her dersom det er aktuelle saker.
Dersom sakslista er klar gjennomgås den i møtet.

Med hilsen

Maria Figenschau
kulturkonsulent
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