Storfjord kommune
Frivilligsentralen

Representanter og vararepresentanter

Deres ref:

Vår ref:

Løpenr:

Arkivkode

Dato

2016/702-23

9071/2017

033

11.10.2017

Innkalling til møte i Storfjord ungdomsråd, 17. oktober 2017
Rådhuset, møterom 2. Fra klokken 09.00-12.00
Vararepresentanter møter kun etter nærmere avtale.
Forfall fra representanter meldes snarest mulig på sms til Jill på mobil 98 28 90 68.
Viktig informasjon
Representantene fra Skibotn tar bussen fra Skibotn og inn til Hatteng. Dere blir kjørt tilbake til
Skibotn skole etter møtet.
Alle representanter møter opp på rådhuset til satt tid.
Saksliste
16/17 Velkommen og praktisk informasjon
Saksbehandler: Jill Fagerli

17/17
Besøk av Victoria Figenschou Mathiassen, REGIONAL UNGDOMSKONSULENT
Hun vil snakke om hva hun jobber med som ungdomskontakt, om RUST og høre hvordan det går
med arbeidet i Storfjord ungdomsråd. Hun vil også fortelle litt om sine erfaringer med
ungdomsrådsarbeid, hva er viktig for å lykkes med arbeidet og noen tips og triks
18/17 Valg av leder og nestleder, samt representant i ungdommens fylkesting
Saksbehandler: Jill Fagerli

19/17 Ungdommens fylkesting, påmelding (se vedlegg)
Saksbehandler: Jill Fagerli

Postadresse:
Oldersletta 1
9046 OTEREN
E-post: post@storfjord.kommune.no

Besøksadresse:
Oldersletta 3

Telefon: 77 21 28 00
Telefaks:

Internett: www.storfjord.kommune.no

Organisasjonsnr:

20/17 Storfjord fritidsklubber, skyssordning. Uttalelse fra dere
Saksbehandler: Jill Fagerli

21/17
Møteplan (alle tar med seg sin kalender, slik at vi får planlagt møtene fremover)
22/17
Eventuelt

Med hilsen

Jill Fagerli
Daglig leder

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.
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Vedlegg til sakene:
19/17
Ungdommens fylkesting
Invitasjon kommet på e-post. Sekretær har påmeldt 2 personer fra SUR.
Fra e-post, dato 3.10.17:
Til Ordfører;
Ungdommens fylkesting arrangeres 3.-5. november og vi inviterer alle ungdomsråd i Troms til å
delta.
I år setter vi opp gratis transport slik at flest mulig kan komme seg trygt til og fra. I tillegg til
skolering og opplæring i politisk arbeid, vil vi få tid til kultur. Vi inviterer ungdommene med på
Hålogaland Teater for å se musikalen Sound of Music. Alle får bo på Scandic Ishavshotell og alt
som skjer denne helgen er kostnadsfritt.
Søndag arrangeres selve Ungdommens fylkesting i Fylkesstingssalen med god hjelp og støtte
av fylkesordfører Knut Werner Hansen og Line Samuelsen som referent. Her velges nytt
Ungdommens fylkesråd, hvor to fra hver region får muligheten til å bli med i et for år jobbe med
ungdomssaker på vegne av ungdom i Troms.
I år har vi som mål å få med alle kommunene, fint om dere kan hjelpe oss å få ungdom fra deres
ungdomsråd til å melde seg på. Til nå har disse takket ja:
NY OVERSIKT - PÅMELDING UFT 2017:
Balsfjord - 0
Bardu - 0
Berg - 0
Dyrøy - 0
Gratangen - 0
Harstad – 4 (+1 observatør)
Ibestad - 0
Karlsøy - 0
Kvæfjord - 2
Kvænangen - 2
Kåfjord - 1
Lavangen - 0
Lenvik - 2
Lyngen - 0
Målselv - 1
Nordreisa - 1
Salangen - 0
Skjervøy - 2
Skånland - 0
Storfjord – 2
Svalbard - 1
Sørreisa - 2
Torsken - 0
Tranøy - 0
Tromsø - 7 (+1 observatør)
UFR - 9
Totalt 38 stk
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20/17
Saksbehandler: Jill Fagerli
Storfjord fritidsklubber, skyssordning. Uttalelse fra dere
Saksfremlegg:
Storfjord ungdomsklubb er nå slått sammen, på fredagene, slik at all ungdom i Storfjord kan
delta på samme klubb. Det viser seg at Skibotn og Hatteng ikke har stort besøkstall fra
hverandre. Noen innspill fra klubbdeltakerne er at de ikke har mulighet til å organisere skyss
selv, eller at det er vanskelig å få dette til.
Storfjord fritidsklubber har ikke midler nok til transport hver klubbkveld. Jf. fritidsklubbenes
budsjett ble klubblederstillingen på Skibotn omgjort fra 40% til 30% og de midlene skal gå til
transport. Disse midlene er ikke nok til å dekke fast buss hver fredagsklubb.
Får å få intensjonen bak vedtaket om sammenslåing, å samle ungdommen, må det settes tiltak til
transportmidler. Det kreves buss annenhver fredag t/r Skibotn-Hatteng, slik at ungdommen har
mulighet til å delta på klubb i hver bygd.
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