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Innkalling til møte i Storfjord ungdomsråd 16. februar 2015
Alle representanter til Storfjord ungdomsråd innkalles til møte
Mandag 16. februar kl. 9.00, møterom 2, Rådhuset
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 presis
kl. 08.15. Ettersom møtet er et lengre arbeidsmøte må avslutning av møtet tilpasses seinere
ruteskyss via Hatteng/Oteren.
Alle må ordne seg med elektronisk skattekort og kontonummer slik at godtgjøringa kan utbetales.

Saksliste
08/15 Orienteringssaker
a) Økonomistatus
b) Hettegenser og logo – Vebjørn forteller om status
c) Vikarsituasjonen ved skolene – Malene orienterer kontakten med elevrådet etter
forrige møte
d) Skolefruktordninga – alternative løsninger
e) Eventuelt
Sakene c) og d) kan settes opp som egen sak dersom SUR mener at det er behov for å
fatte vedtak i sakene i dagens møte.

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

Besøksadresse:
Hatteng

Telefon: 77 21 28 00
Telefaks: 77 21 28 01

Internett: www.storfjord.kommune.no

Organisasjonsnr: 964 994 129964 994
129

09/15 Orientering fra Storfjord frivilligsentral
Jill Fagerli er ansatt som leder av Storfjord frivilligsentral i 100 % stilling. Hun vil
fortelle litt om hva frivilligsentralen har til hovedoppgave, og drøfte mulige
samarbeidsområder med UR.

10/15 Møteplan 2015
Ungdomsrådet må sette opp en møteplan til sommerferien. Den bør ses i sammenheng
med kommunestyremøter, tentamensdager, skolenes timeplaner osv. Planen settes opp
etter drøfting i møtet.

På forrige møte blei kun dagens møte fastsatt. Det må settes opp en realistisk møteplan
for resten av halvåret.
11/15 Rock mot rus 2015 – henvendelse vedrørende busstilbud
Saken blei drøftet på forrige møte, men da manglet man informasjon. Nå er det mottatt en
henvendelse fra festivalleder Kristin Krey (se vedlegg) som SUR må ta stilling til. I
tillegg er det kommet en henvendelse fra Steinar Dalheim Eriksen som har mulighet til å
være sjåfør dersom det finnes buss til rådighet.
Aktuelle spørsmål:
· Vil det være interesse for et slikt tilbud?
· Hvem kan man eventuelt samarbeide med?
· Er dette et opplegg som SUR kan tenke seg å organisere?
· I så fall: Hvordan?

12/15 Prosjekt PARK
Ingeniør Joakim S Nilsen fra driftsetaten kommer for å orientere om det pågående
sentrumsplanarbeidet i Skibotn, og hvordan SUR kan gå fram for å realisere Prosjekt
PARK.

13/15 Workshop 2015
Resten av møtet avsettes til arbeidsmøte for å jobbe fram denne saken. Det orienteres om
status for arbeidet, og jobbes videre med prosjektet.

Med hilsen
Maria Figenschau
kulturkonsulent
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