Storfjord kommune
Kulturkontoret

Notat
Til:

Trond Roger Larsen, May-Tove Lilleng, Knut Jentoft

Fra:

Maria Figenschau

Referanse

Dato

2015/1345-9

19.01.2016

Møteprotokoll - Storfjord ungdomsråd 19. januar 2016

Tid og sted:

kl. 09.00 – 11.15, møterom Salmen, rådhuset

Tilstede:

Julia S Bjørklund, Carla Grape, Elise-Agnethe Johnsen, Sigve Iversen, Franz
Ingebrigtsen, Sigve Nilsen, Noah Utby.

Forfall:

Ingen

Merknader:

En ekstrasak:
05/06 Åpen hall

01/16

Orienteringssaker
a) Rapport fra kommunestyremøtet 10. desember 2015 v/ Franz og Sigve
b) Budsjett 2016
c) Status for avtalte tiltak 2015:
· Hettegensere v/ Maria og Julia
· Julemiddag for UR 2015
· Overnatting/åpen hall
· UKM kick-off v/ Julia og Franz
d) Status ungdomsrådets innspill om flere fagdager
e) Eventuelt

Behandling:
Tilleggssaker:
f) Ny regional ungdomskoordinator
g) Ungdomskonferansen 2016
· Sigve N, Noah, Franz og Carla kan tenke seg å dra. Sender bekreftelse
på at de får lov senest i kveld. UR dekker kostnadene for de to siste.
h) Psykologtilbud
· Carla og Elise-Agnethe lager utkast til brev ihht diskusjonen. Legges
fram på neste møte.
Sakene tatt til orientering

Vedtak:

Sakene tatt til orientering

02/16

Invitasjon til vårmøte i Sjumilssteget 26. januar
Det vises til orientering fra oppvekst- og kultursjefen i november-møtet i fjor.
Nå inviteres en eller to fra ungdomsrådet til vårmøtet i Sjumilssteget. Møtet kan
legges opp slik at sakene som passer best kan tas først (se kursiv – nr. 1, 3, 4 og 6),
slik at det kun er behov for å være der ca kl. 12.00 – 13.30 (eller andre klokkeslett
om det passer bedre). Ungdomsrådet må drøfte om de har anledning til å delta, og
hvem som eventuelt skal representere UR.
Saksliste for møtet:
1. Plan for rus og psykisk helse ved Anne Lena (forebyggende)
2. Rydding i begrep kommunen skal benytte for møteplasser: Basemøte,
samarbeidsmøte, ansvarsgruppemøte osv ved mtl
3. Sosialpedagog skolene: erfaringer så langt ved Marit Elvemo
4. Revisjon handlingsplan internkontroll
5. Status: tverrfaglig samarbeid barnevern, NAV og psykisk helse.
6. Status: Det tverrfaglige møtet ved Barnenettverket. Maler mm
7. Status: fagdager
8. Eksterne prosjektmidler – hvordan kan vi være proaktive og samordne
bedre? En mikro-gruppe nedsettes som har oversikten og har søker og
oppfølgingsmøter jevnlig?
Behandling:
Carla og Julia deltar på vegne av UR.
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03/16

Workshop 2016
Ungdomsrådet bestemte i sak 31/15 at planlegginga av workshop 2016 skulle
starte opp på nyåret. Tidspunkt, sted, type opplegg og hvordan UR skal jobbe med
planlegginga må avklares best mulig i møtet.

Behandling:
Tidspunkt:
Aldersgr.:
Sted:
Aktiviteter:

Tidlig høst, rett etter skolestart
8. kl – 18 år
Skibotn
Fotball, musikk, konsert, drama, zumba, filmkurs.

UR gjør research på band/pris osv. Må ses i sammenheng med andre band.

04/16

Møteplan 2016
Ungdomsrådet må sette opp en møteplan for våren 2016. Møteplanen til
kommunestyret og andre politiske utvalg må legges til grunn, sammen med
innspill fra skolene.

Behandling:
Onsdag 9. mars (Skibotn)
Mandag 11. april (Hatteng)
Tirsdag 24. mai (Skibotn) – med forbehold om tentamen
Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Onsdag 9. mars (Skibotn)
Mandag 11. april (Hatteng)
Tirsdag 24. mai (Skibotn) – med forbehold om tentamen

05/15

Åpen hall
Dato: 8. – 9. april
Sted: Hatteng skole – Julia spør rektor (Alt. Skibotn – Franz spør rektor)
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Møtet hevet 11.15

Julia S S Bjørklund (s)
Sigve C Iversen (s)
Sigve Nilsen (s)
Noah Utby (s)
Elise-Agnethe Johnsen (s)
Carla Braastad Grape (s)
Franz R Ingebrigtsen (s)

Rett avskrift bekreftes 19. januar 2015

Maria Figenschau
kulturkonsulent
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