Storfjord kommune
Ungdomskontakt

Notat
Tilstede:

Madelen Oppervoll Wilhelmsen, Adam Khalil, Ådne Gamst-Eriksen, Marcus
Solvoll og Maja Elvemo.

Forfall:

Marie Fagerli og Konrad Rasch Brox

Fra
administrasjon:

Jill Fagerli, Karoline S. Steinvik, May-Tove Lilleng, Tonje Nilsen og Maria
Figenschau

Referanse

Dato

2019/536-4

21.02.2020

Møtereferat ungdomsrådet 17.02.20

17. februar 2020
Rådhuset, møterom 3 (Otertind) - Fra klokken 09.00-12.00

Saksliste
1/20 Referatsaker
Ingen saker innkommet.

2/20 Informasjon om ny sekretær/koordinator
Det ble informert om at Karoline S. Steinvik blir ny sekretær/koordinator for SUR.
Overlappingen skjer i løpet av sommeren 2020.
3/20 Kulturminneplan
Saksbehandler: Maria Figenschau
Behandling:
SUR ble informert om Kulturminneplan som skal utarbeides for Storfjord kommune. SUR har
følgende innspill:
-Museet på Skibotn, Markedsplassen på Skibotn, bauta for russefangene, Russeveien, Tyskebrua
i Signaldalen, Kjempestein i Elvevoll, Fødestein i Steindalen, jettegryte nær Gappo, Jordmorstein
i Kitdalen, Oppdal gård, Kvilarstein i Steindalen og Elvevoll.
- Ha mer informasjon knyttet til kulturminnene, for eksempel QR-kode, geocaching og skilting
ved kulturminnene.
-Det er viktig å ta vare på kulturminnene for det er sagn knyttet til de.
4/20 Melding om vedtak - Skolematordning for grunnskolene i Storfjord
Saksbehandler: May-Tove Lilleng
Behandling:
May-Tove informerer om saken. Det skal være en ungdomsrådsrepresentant fra SUR med i
utvalg for utredning av skolemat.
Vedtak:
Representant: Madelen O. Wilhelmsen
Vara: Ådne Gamst-Eriksen
5/20 Politisk hjørne
1. Tonje Nilsen informerte kort om hva som jobbes med politisk og hun oppfordret rådet til å
fremme saker som berører ungdommen. Tonje ønsker å jobbe sammen med SUR blant annet om
disse sakene: Alternative aktiviteter for ungdom, Artic Race, rusforebygging og klima og miljø.
2. Ungdommens fylkesting
-Saken utsettes til neste møte.
3. RUST møtet i januar
-Saken utsettes til neste møte.
6/20 Budsjett og aktiviteter
Saksbehandler: Jill Fagerli
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Saken utsettes til neste møte.
7/20 Møteplan
Behandling:
23. april kan være vanskelig å møte for 9.klasse ved skolene på grunn av arbeidspraksisuke.
Innspill fra Maja Elvemo: hun ønsker oftere møter en det som er foreslått. Sekretariatet
undersøker hva som er lurt å gjøre. Alternativ møteplan blir lagt frem til neste møte.
8/20 Opplæring av ungdomsrådet
Saken endret fra budsjett til opplæring av ungdomsrådet.
Behandling:
Tonje Nilsen kan gi opplæring og det er ønsket å ha en felles opplæring med Lyngen
ungdomsråd. Lyngen har foreslått 20. og 27.mars, men Tonje kan ikke de datoene. Tonje får
fremlagt alternative opplæringsdatoer. Tonje ønsker at opplæringen skjer i Storfjord på grunn av
pendling fra Tromsø.

Med hilsen
Karoline S. Steinvik – ungdomskontakt og Jill Fagerli –sekretær/koordinator SUR

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.
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