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Innkalling til møte i Storfjord ungdomsråd 12. mai 2014
Alle representanter til Storfjord ungdomsråd innkalles til møte
Mandag 12. mai 2014 kl. 09.00, Kommunestyresalen i Lyngen
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
Sak 21/14 er en fellessak med ungdomsrådet i Lyngen, og møtestedet er på Lyngseidet (over
biblioteket). For at alle skal komme seg dit må rutebuss benyttes.
Representantene fra Skibotn:
Rutebuss fra Skibotn sentrum kl. 07.25, til Hatteng. Deretter skyss med Maria fra rådhuset.
Retur med Maria til Hatteng, deretter rutebuss Hatteng – Skibotn kl. 16.45.
Representantene fra Hatteng:
Rutebuss fra Oteren v/ banken kl. 07.55, til Lyngseidet.
Retur med rutebuss kl. 14.30 (til Oteren).

Ta kontakt med Maria så snart som mulig dersom dere lurer på noe angående transporten.
Møt opp i god tid. Husk å ta vare på billettene.

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

Saksliste
18/14

Orienteringssaker
a) Økonomistatus for ungdomsrådet
b) RUST-møte 28. april 2014 v/ Vebjørn
c) Kommunestyremøte 30. april 2014 v/ Elena og Vebjørn
d) BUK utsatt til høsten 2014
e) Eventuelt

19/14

Formannskapets saksliste til 19. mai 2014
Formannskapet skal ha i henhold til planen ha møte 19. april, og ungdomsrådet har
mulighet til å delta også her dersom det er aktuelle saker. Dersom sakslista er klar
gjennomgås den i møtet.

20/14

Prosjekt PARK
Ungdomsrådet ba i forrige møte om at en sak om etablering av parkområder i
kommunen blei satt på sakslista, slik at SUR kan drøfte hvordan de kan løfte
denne saken fram og jobbe med den.
Det er to saker som det kan være nyttig å knytte opp mot dette prosjektet:
·

Småkommuneprogrammet
Et kommunalt prosjekt som har som mål å øke attraktiviteten til Storfjord
kommune. Dette er sakset fra målene i planen:
En visuell attraktiv Storfjord kommune
· Penere bilde av næringslivet
· Møtesteder for tettstedene (parker/lekeareal)
· Forbygge gjengroing

Småkommuneprogrammet er et tverrfaglig samarbeid mellom
næringsavdelinga, plan- og driftsetaten og kulturkontoret, og det kan være
en idé å jobbe sammen med dette prosjektet.
·

21/14

Revidering av kommuneplanens arealdel
Dette er en plan som sier noe om hvilke områder som skal brukes til hva i
framtida. SUR bør komme med innspill til denne planen for å si noe om
hvor man gjerne vil plassere parker og møtesteder. Maria tar med kart til
møtet.

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
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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.

Behandling 12.03.2014:
SUR jobbet med programmet. Fram til neste møte er det fordelt oppgaver for å få
klarlagt kostnadene.
Neste møte: Sette opp budsjett og sende søknader.

Behandling 24.04.2014:
Lyngen UR planlegger tilsvarende arrangement, og det blei tatt kontakt med
lederen i LUR for å undersøke om samarbeid er en mulighet.
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Nytt møte før 15. mai.

Saken diskuteres i fellesskap med Lyngen ungdomsråd mandag 12. mai, for å
komme fram til den beste løsninga for de to planlagte arrangementene.

Med hilsen

Maria Figenschau
kulturkonsulent
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