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Representanter og vararepresentanter
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Vår ref:
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2015/1345-16

2597/2016

033

05.04.2016

Innkalling til møte i Storfjord ungdomsråd 11. april 2016
Alle representanter til Storfjord ungdomsråd innkalles til møte
Mandag 11. april 2016 kl. 9.00, Møterom Otertinden, Rådhuset
Vararepresentanter møter kun etter nærmere avtale, dersom noen av de faste melder forfall.
Forfall meldes snarest mulig på sms til UR-sekretær Maria på mobil 400 288 67.

Viktig informasjon
Representantene fra Skibotn sitter på med skolebussen. Husk å møte opp i tide!

Saksliste
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

16/16

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

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

Besøksadresse:
Oldersletta 1, Hatteng

Telefon: 77 21 28 00
Telefaks: 77 21 28 01

Internett: www.storfjord.kommune.no

Organisasjonsnr: 964 994 129

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.

18/16

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

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.

Med hilsen

Maria Figenschau
kulturkonsulent
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