Storfjord kommune
Kulturkontoret

Notat
Til:

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

Fra:

Maria Figenschau

Referanse

Dato

2015/370-5

16.02.2015

Protokoll - Storfjord ungdomsråd 16. februar 2015

Tid og sted:

Storfjord rådhus kl. 09.00 – 14.15

Tilstede:

Malene Varvik, Elena Stenberg Nilsen, Tonje Nilsen, Anne-Marte Hansen, EliseAgnethe Johnsen

Forfall:

Amalie Naimak, Vebjørn Karvonen, Sigve Iversen (vara)

Vara:

Franz Ingebrigtsen

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.

Behandling:
Orientert i tillegg:
e) Muntlig henvendelse fra Lyngen UR om støtte til buss natt-turnering.
Til sakene:
b) Utgår.
d) Det sendes e-postforespørsel til Coop og Joker.
e) Det bes om skriftlig henvendelse fra LUR.

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.
Behandling:
Utgår pga. sykdom.

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.

Behandling:
Tirsdag 24. mars
Tirsdag 21. april
Tirsdag 2. juni (med forbehold om tentamen/eksamen)

Vedtak:

Tirsdag 24. mars
Tirsdag 21. april
Tirsdag 2. juni (med forbehold om tentamen/eksamen)
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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?

Behandling:
SUR vil undersøke interessen blant ungdom før man tar den endelige avgjørelsen,
pga. den økonomiske siden av saken. Gjøres før vinterferien.
Elena har vært i kontakt med Balsfjord UR, og tar kontakt med Lyngen UR for å
se om samarbeid er aktuelt.

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.

Behandling:
Joakim orienterte om arealplan og reguleringsplan.
Gjeldende planer styrer, men det kan f.eks. søkes om dispensasjon. Hvem som
helst kan søke. Samarbeid og gode begrunnelsen er en fordel.

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.

Behandling:
Arbeidet så langt blei oppsummert.
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SUR jobbet videre med å:
-

Sende søknader
Vurdere instruktører
Ta kontakt med lensmannen ang vaktholdregler.

Møtet avsluttet 14.15.

Frantz R. Ingebrigtsen (s)
Malene Varvik (s)
Elena S. Nilsen (s)
Tonje Nilsen (s)
Anne-Marte Hansen (s)
Elise-Agnethe Johnsen (s)

Rett avskrift bekreftes 16.02.2015

Maria Figenschau
kulturkonsulent
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