Storfjord kommune
Frivilligsentralen

Notat
Til:

Knut Jentoft, Trond Roger Larsen, Anne-Lena Dreyer

Fra:

Jill Fagerli

Referanse

Dato

2016/702-20

06.04.2017

Protokoll -Ungdomsrådet 3.4.17
Tid og sted: 3. februar 2017 kl. 09.00-12.00, Rådhuset
Til stede: Noah Utby, Sigve Nilsen, Sivert Østeggen, John-Aage Hamnvik, Lars Haugan, Anja
Rognli og Emilie Myrhaug.
Forfall: Ingen
Saksliste
08/17 Orienteringssaker
Saksbehandler: Jill Fagerli
a) Ny sekretær for UR –Jill Fagerli
b) Ny struktur i ungdomsklubbene. Vedtak fra levekårsutvalget.

Behandling:
Sakene ble referert
Vedtak: Sakene tatt til orientering

9/17 Verdens aktivitetsdag 13. mai
Saksbehandler: Jill Fagerli
Arbeidsmøte med frivilligsentralen og råd for eldre og funksjonshemmede må avtales.
Aktivitetsønsker fra UR
Behandling:
Forslag til aktiviteter ble diskutert:

- Markering etter klokken 13.00
- Fritidsklubbene inviteres med, da de jobber jevnlig opp mot ungdomsgruppa, samt at de har
aktivitetsutstyr og spill-rom som kan benyttes.
- Fotball aktivitet ønskes. Gjerne 5-er turnering. Kanskje kamp mot de «eldre»
- Gjennomføres på Hatteng flerbrukshall. Der er det hall, kafe og kjøkken, samt grusbane ute
- Musikk i bakgrunnen. God mix mellom nye og gamle slagere
- Felles aktivitet: yatzy, billiard, bordtennis, etc.
Vedtak: Møte med råd for eldre og funksjonshemmede og frivilligsentralen avtales. Jill
Fagerli v/frivilligsentralen bes om å kalle inn til felles møte. URs innspill til aktiviteter tas
opp i felles møte.
10/17 Omsorgsboliger i Storfjord
Saksbehandler: Jill Fagerli
Epost fra leder av Råd for eldre og funksjonshemmede, der hun videresender epost fra ordfører,
der det blant annet er foreslått som alternativ å flytte ballbingen på Hatteng i forbindelse med
bygging av omsorgsboliger ved Lindevollen.
Behandling:
Eposten ble gjennomgått og diskutert
UR er bekymret for at ballbingen og dens bruk vil forstyrre beboerne som skal bo i
omsorgsboligene. I dag brukes ballbingen til forskjellige tider, også på natta. Det kan bli en del
rop og støy under spilling, samt at baller havner utfor ballbingen. Vil det bli nattero til et visst
klokkeslett? –det kan i så fall forstyrre dagens bruk av bingen. Viktig at ungdommen får
opprettholde bruken av bingen slik det gjøres i dag, på impuls og når de vil.
Vedtak:
UR ønsker at man ser på plassering av ballbingen og nærheten til omsorgsboligen, som en
helhet. Eventuell støy- mur kan hjelpe. Viktig at alle brukere ivaretas.
11/17 Sommerstart
Saksbehandler: Jill Fagerli
Skal UR gjennomføre en markering av sommerstart 2017?
Behandling:
Erfaringsutveksling fra i fjor. UR ønsker å gjennomføre sommerstart i år også, men i enklere
grad enn det som var i fjor. Det viktigste er at ungdommen får møtes og være sammen.
Vedtak:
Sommerstart gjennomføres i år også. Samarbeidspartnere vil naturlig være
frivilligsentralen og fritidsklubbene, i tillegg til frivillige. Jill Fagerli v/frivilligsentralen
samkjører felles arbeidsmøte om dette.
Konkrete forslag for gjennomføring:
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- Gjennomføres i løpet av en helg.
- 23.-24. og 25. juni er aktuell helg for gjennomføring.
- Nattevakter må på plass. UR sjekker ut med flere om de kan stille. Jill Fagerli, sekretær,
sjekker ut hvor mange nattevakter som behøves.
- Ønske om å gjennomføre dette på Hatteng skole. Jill Fagerli, sekretær, sjekker dette med
rektor Rita Lofhus.
- Aktiviteter og program settes opp etter at lokale og dato er fastsatt.
12/17 Nytt valg, vararepresentant i RUST
Saksbehandler: Jill Fagerli
Det er kommet en epost fra RUST v/ Hege Liland, med vedtak fra RUST om å behandle sak 7/17
på nytt. UR må foreta nytt valg av vara-representant til RUST
Behandling:
Saken ble diskutert.
Vedtak: Anja Rognli ble enstemmig valgt inn som vararepresentant for RUST

13/17 Protokoll, møte RUST
Gjennomgang av protokollen etter møtet i RUST den 14. mars 2017
Behandling:
Protokollen ble gjennomgått.
Vedtak: Protokollen tas til orientering
Det ble servert lunsj og kake kl. 11.00, der Maria Figenschau ble invitert med og UR takket
henne av som tidligere sekretær.
Møtet hevet klokken 12.00
Sigve Nilsen (s)
Noah Utby (s)
Sivert Østeggen (s)
John-Aage Hamnvik (s)
Lars Seppola Haugan (s)
Anja Rognli (s)
Emilie Myrhaug (s)
Rett avskrift bekreftes
Med hilsen
Jill Fagerli - Daglig leder og sekretær for Ungdomsrådet
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.
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