Storfjord kommune
Kulturkontoret

Notat
Til:

Knut Jentoft, Trond Roger Larsen, May-Tove Lilleng

Fra:

Maria Figenschau

Referanse

Dato

2015/1345-17

11.04.2016

Møteprotokoll - Storfjord ungdomsråd 11. april 2016

Tid og sted:

11. mars 2016 kl. 09.00 – 11.30, møterom Otertind, Rådhuset

Tilstede:

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

Forfall:

Ingen

15/16

Orienteringssaker
a) Økonomistatus
b) Brev fra behandlende avdelinga: Psykisk helse i Storfjord – ungdom i
Storfjord (30.03.2016)
c) Oppfølging felles fagdag for skolene jfr. sak 36/14
d) Oppfølging av MOT jfr sak 06/16
e) Eventuelt

Behandling:
Orientert i tillegg:
e)
Spørreskjema Bolig i fremtiden

Til b) UR vil følge opp saken videre, og ta kontakt med ordføreren.
Til c) UR lager et utkast til brev på neste møte.

16/16

Helsesøstertjenesten i Storfjord
Helsesøstertjenesten v/ Mona Willumsen ønsker å komme på møte i
Ungdomsrådet for å orientere om sitt tilbud.

Behandling:
Mona Willumsen orienterte om tilbudet, og fikk ungdomsrådets tilbakemelding på
bl.a.
- Forutsigbarhet
- Informasjon om tilbudet
Helsesøster foreslår FB-side for tjenesten, og UR synes det er en god idé.

17/16

Barne- og ungdomsfestival 2016
Storfjord frivilligsentral jobber med et prosjekt, en festival for barn og ungdom,
som etter planen skal arrangeres den første skoleferie uka (uke 25).
Frivilligsentralen har sendt et brev til ungdomsrådet (se vedlegg) der spørsmålet er
om ungdomsrådet er interessert i å samarbeide om dette. Daglig leder Jill Fagerli
deltar i møtet for å orientere.
Behandling 09.03.2016:
Jill Fagerli hadde meldt forfall. Saken utsettes til neste møte, men UR er i
utgangspunktet positiv.

Behandling:
Jill Fagerli orienterte om prosjektet.
Forslag fra SUR:
Ungdomsrådet blir med på prosjektet, og slår det sammen med planlagt workshop.
Vedtak:

Ungdomsrådet blir med på prosjektet, og slår det sammen med planlagt
workshop.
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18/16

Evaluering av Åpen hall 8. – 9. april
Hva gikk bra og hva kunne vært gjort annerledes i planlegginga av Åpen Hall?

Behandling:
Hva gikk bra:
- Bra påmelding.
- Mer enn nok mat.
- Få leker, men tida gikk fort.
- Folk fra Skibotn og Hatteng blei bedre kjent.
- Det var godt rydda på skolen og hallen i følge renholder/rektor.
- Det var ikke bråk og uro i det hele tatt.
Dette kunne vært gjort bedre:
- Det burde vært et rom til som var STILLE
- Det blei mye mat til overs.
- Tydeligere påmeldingsfrist.
- Bedre informasjon til foreldrene kunne gjort at flere foreldre meldte seg.
- Litt lange vakter på noen.
- Starte planlegginga tidligere!!!
- Flere bli-kjent-leker.
- Viktig med én kontaktperson opp mot f.eks. rektor
- En foreldrekontakt for arrangementet kunne vært lurt.

19/16

Workshop 2016
Det påbegynte planleggingsarbeidet fortsetter. Det må gjøres en gjennomgang av
de økonomiske rammene, og vurderes om det må sendes nye søknader.
Behandling 09.03.2016:
Utsatt. Se sak 08/16.

Behandling:
Saken utgår. Se sak 17/16.
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Møtet hevet 11.30

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

Rett avskrift bekreftes 11. april 2016

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