Storfjord kommune
Kulturkontoret

Representanter og vararepresentanter

Deres ref:

Vår ref:

Løpenr:

Arkivkode

Dato

2015/1345-2

7627/2015

033

07.10.2015

Innkalling til møte i Storfjord ungdomsråd 14. oktober 2015
Alle representanter til Storfjord ungdomsråd innkalles til møte
Fredag 10. oktober kl. 9.00, Møterom Salmen, Storfjord rådhus
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 fra Skibotn på morgenen, den går ca 08.15. Møt
opp i god tid!
Alle må ordne seg med elektronisk skattekort og kontonummer til møtet slik at godtgjøringa kan
utbetales. Dette gjelder ikke de som har gjort dette tidligere i 2015.

Saksliste
26/15 Orienteringssaker
a) Ungdomsrådet vedtekter
b) Økonomistatus for ungdomsrådet
c) RUST-konferansen 2015
d) Eventuelt

27/15 Valg av leder og nestleder
Ungdomsrådet skal ha en leder og en nestleder, og dette velges i første møte.

Postadresse:
Oldersletta 1
9046 OTEREN
E-post: post@storfjord.kommune.no

Besøksadresse:
Oldersletta 1, Hatteng

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

Internett: www.storfjord.kommune.no

Organisasjonsnr: 964 994 129

28/15 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 2014/15 har Storfjord sine representanter
vært Vebjørn Karvonen (valgt 2013) og Tonje Nilsen (valgt 2014).
Det betyr at Tonje har ett år igjen, mens den andre representanten må velges på nytt. Vebjørn
ønsker ikke å stille til gjenvalg.
29/15 Valg av representanter til Ungdommens fylkesting 23. – 25. oktober
(Program vedlagt)
Storfjord ungdomsråd kan sende to representanter. Det er meldt på to stykker uten navn for å
rekke påmeldingsfristen. 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.
Tonje Nilsen og Amalie Naimak fra ungdomsrådet 2014/15 har meldt sin interesse for å
representere ungdomsrådet dersom ingen andre fra Storfjord kan/vil reise.

30/15 Ungdomsrådets satsingsområder for 2015/16
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.

31/15 Workshop 2016?
Ungdomsrådet planla en workshop i 2014 som ikke blei gjennomført. De har søkt om at
tilskuddene kan videreføres til 2016, men så langt ikke fått svar hos alle. Det nye ungdomsrådet
må avgjøre om de vil gå videre med prosjektet, og i så fall hvordan man skal jobbe videre for å
planlegge arrangementet.

32/15 Møteplan 2015
Ungdomsrådet bør sette opp en møteplan for resten av 2015, slik at det blir lettere å planlegge for
representantene. Møteplan bør ta hensyn til kommunestyrets møteplan, og må i tillegg ta hensyn
til tentamener o.l. på skolene.

Med hilsen

Maria Figenschau
kulturkonsulent
tlf.: 77 21 29 65

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.
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