Storfjord kommune
Frivilligsentralen

Notat
Til:

Knut Jentoft

Fra:

Jill Fagerli

Referanse

Dato

2016/702-24

24.10.2017

Protokoll, Ungdomsrådet 17.10.17
Tid og sted: 09.00-12.00, Rådhuset, møterom 2

Til stede: Sivert Østeggen, Nikolas Fagerli, Emilie Myrhaug, Anja Rognli, Gunvei Moldstad og Henning
Elverum

Sak 16/17
Velkommen i ungdomsrådet og praktisk informasjon.
Saksbehandler: Jill Fagerli
- Møtebekreftelse etter hvert møte. Viktig at de gis videre til skolene
- Personopplysningsskjema for politisk valgte, ble utfylt på møtet
- Møtegodtgjøring (lønn) for hvert møte. Pr i dag på 217,70 kr for representanter og 326,50 for leder
Lønnslipp (godtgjørelsen) kommer som oftest på e-post. Da er det «kode» for å åpne vedlegget. Ditt
fødselsnummer (6 tall) +ressursnummeret fra kommunen (5 tall) er «koden». Jill skaffer
ressursnumrene, slik at medlemmene i SUR får dem.
Ellers ble det informert om det praktiske rundt møtene i SUR. Veksler på å ha møtene på Hatteng og på
Skibotn. Representantene tar buss, ellers kjører Jill. Matpakke tas med på møtene, da SUR ikke har så
mye penger.
Sak 17/17
Besøk av Victoria Figenschau Mathiassen, regional ungdomskonsulent
Victoria informerte om hva hun jobber med som ungdomskonsulent, om RUST (regional ungdomssatsing
i Troms), hennes erfaringer, tips og råd.

Mer om RUST:
2 representanter fra hvert ungdomsråd ( i Nord Troms) sitter som representant i RUST. Det må derfor
velges to representanter fra SUR. I tillegg er sekretær/kontaktperson for ungdomsrådet og så med.
Mange felles saker i RUST (saker som berører kommunene i Troms)
RUST har blant annet jobbet med: 16.mai arrangement (skumparty i Nordreisa), Lyden av lyngsalpene,
Utdanningsmesse i Nord-Troms, RUST konferanse, osv.
Victorias motto for ungdommen er; «Ingenting om oss –uten oss!»
Årets RUST konferanse:
20. oktober, Halti Kulturscene, Nordreisa
Alle medlemmene i ungdomsrådene er inviterte til å delta. Egen buss er satt opp.
Dette syntes SUR hørtes spennende ut og vil gjerne lære mer om RUST og ungdomsrådsarbeid.
Utgiftene dekkes av RUST.
Vedtak: alle representantene i SUR deltar på konferansen. De møter opp ved hhv Coop Prix, Hatteng og
Joker, Skibotn, for å ta den felles bussen som er satt opp til representantene.
Alle sørger for å melde fra hjemme og på skolen, slik at fraværet på skolen ikke får konsekvenser. Politisk
møtebekreftelse blir gitt etter konferansen.
Valg av representanter til RUST:
Medlemmene av SUR står alle på valg. Valget ble gjort skriftlig og telt opp av Jill og Victoria
Vedtak på valg:
Anja Rognli og Gunvei Moldstad er faste representanter
Sivert Østeggen og Henning Elverum er vararepresentanter.
18/17
Valg av leder og nestleder i SUR
Medlemmene av SUR står alle på valg. Valget ble gjort skriftlig og telt opp av Jill og Victoria
Vedtak på valg:
Emilie Myrhaug valgt som leder av SUR og Sivert Østeggen valgt som nestleder av SUR.
Disse velges for ett år, da de er valgt inn i SUR frem til våren 2018.
19/17
Valg av representanter til Ungdommens fylkesting, 3.-5.november i Tromsø
Ungdommens fylkesting skjer en gang i året og i år er den lokalisert til Ishavshotellet i Tromsø og
fylkessalen. Arrangementet er rusfritt og ungdommen blir passet godt på. Utgiftene dekkes av fylket.
Egen buss er satt opp tur/retur.
Representanter fra SUR velges å være:
Medlemmene av SUR står alle på valg. Valget ble gjort skriftlig og telt opp av Jill og Victoria
Vedtak på valg:
Emilie Myrhaug og Gunvei Moldstad
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De blir lagt inn i ei Facebook-gruppe, som vil gi de mer informasjon og praktiske opplysninger.
Kontaktinformasjon til foreldrene er også påkrevet å gi før samlingen.
Politisk møtebekreftelse vil bli gitt etter samlingen.
20/17
Uttalelse om fritidsklubbene
Saksbehandler: Jill Fagerli
(Administrativ leder av fritidsklubbene har sent inn en sak til SUR om fritidsklubbene og skyssbehov.)
SUR diskuterte denne saken og føler at de i dag bare har en klubbfredag i måneden, selv om det er
klubbtilbud hver partalls fredag. Årsaken til at de føler at det bare er en klubb fredag hver måned, er at
det er ungdomsklubb enten på Hatteng eller på Skibotn. De klarer ikke selv å mobilisere skyss-ordning til
å besøke den «andre» klubben og blir da heller hjemme. I hovedsak ønsker de at klubbstrukturen går
tilbake til slik det var tidligere, med to klubber, men er også enige i at ungdommen bør samles mer. De
diskuterte også hvor forskjellige klubbene var, der de har eget kjellerlokale på Skibotn som er bare
klubben sin, mot Hatteng sitt lokale som deles av «alle andre». De ser muligheter i å bruke begge
klubbene, da tilbudene er litt forskjellige på grunn av lokalene.
SUR mener: For å bevare intensjonen med den nye strukturen (å slå ungdomsklubbene sammen) må det
settes inn midler til fast transport. En buss må settes opp, slik at ungdommen kommer seg til og fra
klubben, uansett om det er på ungdomsklubben i Skibotn eller på Hatteng. Om buss settes opp, mener
SUR at besøkstallet mellom klubbene vil stige en god del. SUR ber politikerne følge opp tidligere vedtak
om sammenslåing og styrke denne strukturen med å innvilge midler til transport.

21/17
Møteplan for 2017
Vedtatt:
16.november –møteplassen Skibotn.
13.desember – Eget møte, samt deltakelse i kommunestyret.
Ordfører Knut Jentoft inviterer de av medlemmene av SUR som deltar på kommunestyremøtet
med på juletallerken etter kommunestyret.
Møtet hevet klokken 12.00
Sivert Østeggen (s)
Nikolas Fagerli (s)
Gunvei Moldstad (s)
Anja A. Rognli (s)
Henning Elverum (s)
Emilie B. Myrhaug (s)

Med hilsen
Jill Fagerli
Sekretær for Storfjord ungdomsråd
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.
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