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Innkalling til møte i Storfjord ungdomsråd 8. desember 2015
Alle representanter til Storfjord ungdomsråd innkalles til møte
Tirsdag 8. desember kl. 9.30, Møteplassen Skibotn samfunnshus
Det tas forbehold om at møtestedet kan bli endret til et annet sted i Skibotn dersom
Helsestasjonen på Møteplassen er i bruk.
Vararepresentanter møter kun etter nærmere avtale, dersom noen av de faste melder forfall.
Forfall meldes snarest mulig på sms til UR-sekretær Maria på mobil 400 288 67.

Viktig informasjon
Ettersom det er bare to saker, vil det bli et kort møte denne gangen. Det serveres derfor ikke
lunsj. Representantene fra Hatteng sitter på med Maria fra skolens bussholdeplass. Oppmøte kl.
09.00.
Alle som enda ikke har gjort det 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
39/15 Orienteringssaker
a)
b)
c)
d)
e)

RUST-konferansen 2015 – oppsummering fra de som deltok
Status forberedelse UKM kick-off
Status tur for ungdom
Planlegging av første møte i 2016
Eventuelt

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

40/15 Budsjett 2016 – forberedelse til kommunestyremøte
I forrige møte gjorde UR en gjennomgang av budsjettforslaget for 2016, slik det forelå før
Formannskapets møte. Nå ligger budsjettet ute på høring, og det er noen endringer i
forhold til forrige gang som vi går gjennom slik at ungdomsrådet kan oppdatere sin
uttalelse dersom det er behov for det.
Budsjettet for 2016 skal behandles endelig i kommunestyrets møte 10. desember.
Ungdomsrådet pleier å stille med to representanter, som benytter taleretten til å legge
fram ungdomsrådets innspill til budsjettet fra talerstolen. UR må avgjøre hvem som skal
delta på møtet i år. Det er per i dag ikke avklart hvor kommunestyremøtet skal være, men
det vil være klart til 8. desember.

Med hilsen

Maria Figenschau
kulturkonsulent
tlf.: 77 21 29 65

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.
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