Storfjord kommune
Kulturkontoret

Notat
Til:

Trond Roger Larsen, May-Tove Lilleng

Fra:

Maria Figenschau

Referanse

Dato

2015/1345-7

08.12.2015

Møteprotokoll - Storfjord ungdomsråd 8. desember 2015

Tid og sted:

kl. 09.30 – 11.00, Møteplassen Skibotn samfunnshus

Tilstede:

Aksel Båhl, Noah Utby, Sigve Nilsen, Julia S Bjørklund, Sigve Iversen, Franz
Ingebrigtsen

Forfall:

Elise-Agnethe Johnsen

Vara:

John-Aage Hamnvik

Merknader:

Ingen

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

Behandling:
c)

Det foreslås en overnatting med åpen hall i stedet, siden turen kolliderte
med juleballet.
Behov:
Sted må avklares
Voksne vakter
Type servering

d)

Tirsdag 19. januar, Rådhuset

e)

Det bestilles hettegenser til alle representanter samt første vara.
Julemiddag på grillbaren.

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.

Behandling:
Franz og Sigve representerer i kommunestyret.
Reserve: Aksel og Noah.
Tilleggsinnspill:
·
·

UR mener at de på lik linje med andre politikere bør få iPad til sakspapirer o.l.
Dette sparer naturressurser og penger.
UR har sett Høyre sitt forslag om tiltak for skolene, og vil støtte dette fordi vi
mener det er riktig prioritering. Vi er den nye framtida, og må ha riktig utstyr for
å lære godt.

Møtet hevet 11.00

John-Aage Hamnvik (s)
Noah Utby (s)
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Julia S S Bjørklund (s)
Sigve C Iversen (s)
Sigve Nilsen (s)
Franz R Ingebrigtsen (s)

Rett avskrift bekreftes 8. desember 2015

Maria Figenschau
kulturkonsulent
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.
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