
Innkalling til møte i Storfjord ungdomsråd, 5.desember 2018 

Møteplassen Skibotn - Fra klokken 09.15-12.15 

 

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 Hatteng møter opp på bussholdeplassen til kl. 08.45.  

Dere blir kjørt tilbake til Hatteng skole etter at møtet er slutt.  

Alle representanter møter opp ved møteplassen til satt tid. 

 

Saksliste 

 

18/18 Referatsaker  
Saksbehandler: Alise Bruvold 

Er det kommet eposter eller brev til SUR? 
 

19/18 Informasjon fra vår politiske kontakt, Kåre Eriksen 

Saksbehandler: Kåre Eriksen 

Kort om hva som jobbes med politisk –er det noen saker som SUR bør være særlig 

oppmerksomme på? 

 

20/18 Informasjon om RUST konferansen og RUST møte med ordførertur 

Saksbehandler: Jacop Seppola og Beate Moldstad 

                          Alise Bruvold og Maja Elvemo 

RUST konferansen ble avholdt i Nordreisa den 25.-26.oktober 2018. Jacop Seppola og Beate 

Moldstad deltok for SUR.  

Ordførerturen og RUST møte ble avholdt 26.-27.november 2018. Alise Bruvold og Maja 

Elvemo representerte SUR, som vara for Jacop Seppola og Nikolas Fagerli. 

 

21/18 Informasjon om Ungdommens fylkesting 

Saksbehandler: Alise Bruvold og Maja Elvemo - Kort presentasjon om helga 

Ungdommens fylkesting ble avholdt i Tromsø den 2.-4.november. Alise Bruvold og Maja 

Elvemo representerte SUR.  

  



22/18 Idémyldring - rehabilitering av Skibotn samfunnshus 

Saksbehandler: Jill Fagerli 

Saksfremlegg: 

Idemyldring – rehabilitering av Skibotn samfunnshus 
 
Skibotn samfunnshus inneholder i dag mange ting: gymsal med scene, garderober, 
kjøkken, klasserom/kafé rom, miniatyrskytebane, fritidsklubb, bibliotekfilial, 
husflidslokaler og møteplass. Bygget er gammelt, og det er behov for å bruke midler 
på å pusse det opp. Da er det viktig at alle som bruker samfunnshuset har sagt noe 
om hva de mener er det viktigste for å få et attraktivt samfunnshus. 
 
Det skal være et idémøte om saken mandag 26. november. Der kan alle som vil 
komme for å bidra med sine ideer. Ungdomsrådet inviteres spesielt til å komme med 
innspill, og oppfordres til å diskutere disse spørsmålene på sitt møte: 
 

1. Hvilke aktiviteter ønsker dere på samfunnshuset – for alle målgrupper/aldere? 

2. Hva skal til for at dere drar på arrangement i samfunnshuset?  

3. Hvem kan samarbeide for å få disse aktivitetene til? 

4. Hva skal til for at dere sjøl bidrar på dugnad i samfunnshuset?  

Svarene fra ungdomsrådet vil bli brukt i det videre arbeidet, når det skal bestemmes 
hvilke tiltak som skal prioriteres 
 
 

SUR bes komme med innspill til saka. 

23/18 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 

Saksbehandler: Jill Fagerli 

Saksfremlegg: dokumenter ligger vedlagt som PDF 

24/18 Sosiale aktiviteter 

Saksbehandler: Alise Bruvold 

Skal SUR gjennomføre noen sosiale aktiviteter i høst. Det ligger inne 5000,- fra RUST til 

sosial aktivitet 

25/18 

Eventuelt 

 

Hatteng, 26.11.18 

 

Jill Fagerli –sekretær/ungdomskontakt SUR 


