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Dato
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Møteprotokoll - Storfjord ungdomsråd 14. oktober 2015
Tid og sted:

kl. 09.00 – 11.15, Rådhuset

Tilstede:

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

Forfall:

Aksel Båhl

Vara:

Ingen

Merknader:

Ingen

26/15

Orienteringssaker
a) Ungdomsrådet vedtekter
b) Økonomistatus for ungdomsrådet
c) RUST-konferansen 2015
d) Eventuelt

Behandling:
Sakene tatt til orientering.
Vedtak:

Sakene tatt til orientering.

27/15

Valg av leder og nestleder
Ungdomsrådet skal ha en leder og en nestleder, og dette velges i første møte.

Behandling:
Julia melder seg som leder, og Franz melder seg som nestleder.
Begge er enstemmig valgt
Vedtak:

Som leder velges Julia Sørum Bjørklund og som nestleder velges Franz
Ingebrigtsen.

28/15

Valg av representant og vararepresentant til RUST
RUST står for Regional Ungdomssatsing i Troms. En del av denne satsinga er et
ungdomsråd for Nord-Troms, der Storfjord kommune har en representant og en
vararepresentant. Representantene sitter for to år, og for 2014/15 har Storfjord sine
representanter vært Vebjørn Karvonen (valgt 2013) og Tonje Nilsen (valgt 2014).
Det betyr at Tonje har ett år igjen, mens den andre representanten må velges på
nytt. Vebjørn ønsker ikke å stille til gjenvalg.

Behandling:
Sigve N melder seg som representant.
Enstemmig valgt
Vedtak:

Som andre representant til RUST velges Sigve Nilsen.

29/15

Valg av representanter til Ungdommens fylkesting 23. – 25. oktober
(Program vedlagt)
Storfjord ungdomsråd kan sende to representanter. Det er meldt på to stykker uten
navn for å rekke påmeldingsfristen. Ungdomsrådet må avgjøre hvilke to som skal
reise. De som har lyst må avklare med foresatte før møtet at det er i orden at de
reiser. Det er ikke reiseleder med fra hver kommune, men voksne fra
fylkeskommunen er tilstede under hele arrangementet.
Tonje Nilsen og Amalie Naimak fra ungdomsrådet 2014/15 har meldt sin interesse
for å representere ungdomsrådet dersom ingen andre fra Storfjord kan/vil reise.
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Behandling:
Julia ønsker å delta, men kan ikke. Sigve I melder seg, men må avklare deltakelse.
Sigve I er første representant fra Storfjord dersom han kan. Tonje N er andre
representant og Amalie N er vara.
Enstemmig valgt
Vedtak:

Sigve I er første representant fra Storfjord dersom han kan. Tonje N er
andre representant og Amalie N er vara.

30/15

Ungdomsrådets satsingsområder for 2015/16
Ungdomsrådets mandat er at rådet skal arbeide med alt som berører ungdom og
ungdoms levekår i Storfjord kommune, herunder fritids-, kultur-, bo- og
arbeidstilbud. Hvilke områder er det viktig å satse på i 2014/15? Diskusjon.

Behandling:
UR ønsker å bruke pengene som er igjen på budsjettet. Forslag til tiltak:
 UKM kick-off rundt påmeldingsåpninga
 Tur for ungdom (f.eks. Myrefjell)
 Juleavslutning for UR
UKM kick-off og tur for ungdom settes opp som sak på neste møte.
Alle hører rundt på sine skole om det er andre ting som bør tas opp, og hva som
kan gjøres under kick-off.

31/15

Workshop 2016?
Ungdomsrådet planla en workshop i 2014 som ikke blei gjennomført. De har søkt
om at tilskuddene kan videreføres til 2016, men så langt ikke fått svar hos alle. Det
nye ungdomsrådet må avgjøre om de vil gå videre med prosjektet, og i så fall
hvordan man skal jobbe videre for å planlegge arrangementet.

Behandling:
Workshop var en god idé, men tidspunkt og planlegginga må nok endres. Det er
viktig med et bra tidspunkt. UR ønsker å starte planlegginga av workshop 2016 på
nyåret.
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32/15

Møteplan 2015
Ungdomsrådet bør sette opp en møteplan for resten av 2015, slik at det blir lettere
å planlegge for representantene. Møteplan bør ta hensyn til kommunestyrets
møteplan, og må i tillegg ta hensyn til tentamener o.l. på skolene.

Behandling:
Tirsdag 17. november
Onsdag 9. desember (med forbehold om tentamen)
Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Møteplan 2015
Tirsdag 17. november
Onsdag 9. desember (med forbehold om tentamen)

Møtet hevet 11.15

Elise-Agnethe Johnsen (s)
Franz R Ingebrigtsen (s)
Julia Sofie Sørum Bjørklund (s)
Sigve Nilsen (s)
Sigve C Iversen (s)
Noah Utby (s)

Rett avskrift bekreftes 14. oktober 2015

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