Storfjord kommune
Kulturkontoret

Notat
Til:

May-Tove Lilleng, Ellen Beate Jensen Lundberg, Sigmund Steinnes

Fra:

Maria Figenschau

Referanse

Dato

2014/3302-3

24.10.2014

Møteprotokoll - Storfjord ungdomsråd 10. oktober 2014
Tid og sted:

Fredag 10. oktober kl. 9.30, Møteplassen Skibotn

Tilstede:

Malene Varvik, Tonje Nilsen, Anne Marte Hansen, Elena Stenberg Nilsen, Carla
Grape, Amalie Naimak.

Forfall:

Vebjørn Karvonen.

Vara:

Elise-Agnethe Johnsen.

27/14

Orienteringssaker
a) Ungdomsrådet vedtekter
b) Økonomistatus for ungdomsrådet
c) Eventuelt
Behandling:
Orientert i tillegg:
c) Kommunereformen
d) Innkjøpsstopp

Vedtak:

Sakene tatt til orientering.

www.storfjord.kommune.no

28/14

Valg av leder og nestleder
Ungdomsrådet skal ha en leder og en nestleder, og dette velges i første møte.
Behandling:
To kandidater melder seg til ledervervet; Vebjørn og Elena. Det gjennomføres
skriftlig avstemning.
Vebjørn:
Elena:

2 stemmer
5 stemmer

Vedtak:

Elena velges til leder av Storfjord ungdomsråd med 5 mot 2 stemmer og
Vebjørn velges som nestleder.

29/14

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. Representantene sitter for to år, og for 2013/14 har Storfjord sine
representanter vært Ida Kristin Larsen (valgt 2012) og Vebjørn Karvonen (valgt
2013).
Det betyr at Vebjørn har ett år igjen, mens den andre representanten må velges
(evt. gjenvelges).
Behandling:
To kandidater meldte seg: Tonje og Amalie. Det gjennomføres skriftlig
avstemning:
Tonje:
Amalie:

4 stemmer
3 stemmer

Vedtak:

Tonje velges som fast vara representant til RUST med 4 mot 3 stemmer.

30/14

Valg av representanter til Ungdommens fylkesting 31. oktober – 2. november
(Program vedlagt)
Storfjord ungdomsråd kan sende to representanter. Det er gitt én dags utsettelse på
påmeldingsfristen (fristen er nå samme dag som SUR-møtet), 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 er tilstede under hele arrangementet.
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Behandling:
Leder Elena og nestleder Vebjørn deltar. Ungdomsrådet dekker reise tur / retur.
Ved forfall er Malene reserve.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Elena og Vebjørn reiser som Storfjord kommunes representanter til
ungdommens fylkesting. Ved forfall er Malene reserve.

31/14

Ungdomsrådets satsingsområder for 2014/15
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 2014/15? Diskusjon.
Behandling:
SUR vil satse på
-arbeidstilbud for ungdom under 18 år
-småjobbsentralen må markedsføres
-kultur og fritidstilbud

32/14

Logo
I det siste SUR-møtet før ferien kom det opp et forslag om at SUR bør ha en logo,
og at det bør lyses ut en logokonkurranse slik andre UR i regionen har gjort. Saken
legges fram for diskusjon.
Behandling:
Det utlyses en logo konkurranse. 7.-10. klasse kan delta.
Frist: 1.november
Premie: 500,- og en overraskelse
Jury: Ungdomsrådet.
Plakater distribueres neste uke med litt info om SUR.
Forslag sendes til kulturkontoret, evnt. leveres til skolens kontor.
Logoen skal inneholde:
«Storfjord ungdomsråd», forkortelsen SUR kan også brukes.

33/14

Evaluering – Workshop-planlegging 2014
Ungdomsrådet planla en workshop 15. – 16. august som ikke blei gjennomført.
Det bør gjøres ei evaluering av planlegginga for å ta lærdom av prosessen til en
annen gang. Hva var problematisk:
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·
·
·
·
·
·

Finansiering?
Programinnhold?
Konkurrerende arrangementer?
Arbeidsfordeling?
Oppfølging av arbeidsoppgaver?
Annet?

Behandling:
-Det er viktig å avsette nok tid til planlegging og til å sende søknader.
-Forsøker på nytt neste år.

34/14

Ny gjennomgang av innspill til kommeplanens arealdel / prosjekt PARK
Ungdomsrådet har fått tilbakemelding fra Driftsetaten om sitt innspill om
parkområde ved Lindevollen. Brevet er vedlagt, og legges fram til orientering og
drøfting.
Det orienteres om prosjekt PARK så langt, og videre arbeid med prosjektet kan
diskuteres.
Behandling:
Ungdomsrådet slutter seg til den planen som foreligger for Lindevollen og trekker
sitt eget forslag.
Vebjørn jobber allerede mye med saken i Skibotn og Amalie kontakter Hatteng
velforening. De orienterer om status på neste møte.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Ungdomsrådet slutter seg til den planen som foreligger for Lindevollen og
trekker sitt eget forslag.

35/14

Møteplan 2014
Ungdomsrådet bør sette opp en møteplan for resten av 2014, slik at det blir lettere
å planlegge for representantene. Møteplan bør ta hensyn til kommunestyrets
møteplan.

Vedtak:

Mandag 10.november
Onsdag 10.desember

Side 4 av 4

Elise Agnethe Johnsen (s)
Carla Braastad Grape (s)
Amalie Venla Mantila Naimak (s)
Tonje Nilsen (s)
Anne Marte Selene Hansen (s)
Elena Stenberg Nilsen (s)
Malene Varvik (s)

Rett utskrift bekreftes 23.oktober 2014

Rita Molberg
Sekretær
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