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Tid: kl. 16.45 – 18.30
Tilstede:
X

Camilla Hansen

Videreg. Skole

X

Tormod Mørsvik

Nordsida Oppvekstsenter

X

Ylva Koskinen

Straumen skole

X

Audun Ruud Sevaldsen

Nordsida Oppvekstsenter

X

Joakim Hansen

Straumen skole

X

Sander Bjørknes

Røsvik skole

x

Mikael Jensen

Straumen skole

X

Odin Wold Gleinsvåg

Røsvik skole

Saksnr.

6/
16-17

Tekst/sak

Valg av representant til styre for felles ungdomsråd for Salten.
16.11. var det møte på Fauske mellom lederne for ungdomsrådene på Fauske, Bodø,
Saltdal og Sørfold + sekretærene. Fra oss møtte Camilla og Steinar.
Bakgrunnen for møtet var å sjekke ut interessen for å danne et felles ungdomsråd for
alle kommunene i Salten. Fellessaker, felles interesser, skolering, mm.
Konklusjon på møtet på Fauske var at dette bør vi få til, men at dette må tas opp i hvert
enkelt ungdomsråd i sin kommune.
Camilla orienterte om dette og at det er planlagt ei samling (i Bodø lørdag 14. – 15.
januar) hvor en representant for hvert ungdomsråd i Salten skal møtes for å planlegge ei
samling for alle ungdomsrådsrepresentantene i alle kommunene. Denne samlinga tenkes
gjennomført i februar.
Vedtak : Sørfold ungdomsråd er svært positive til et felles ungdomsråd for Salten og
Camilla ble enstemmig valgt som representant til samlinga 14.-15. januar.
Ylva er vara.

7/
16-17

8/
16–17

Saksnr.

Ungdomsarrangement på Sinus, Stormen / Bodø
https://www.facebook.com/events/296311540762979/
27. januar , kl. 19.30.
Kulturkontoret vurderer å sette opp buss til/ fra. Medlemmene i SUR bes om å sjekke
interessen for dette.
Budsjett for Sørfold ungdomsråd 2017.
Bestemmes av kommunestyret 15.desember, men ungdomsrådet vil antakelig få to
tilskuddsposter i tillegg til å dekke møteutgifter, kurs, m.m.:
1. kr.25 000 som etter søknad kan tildeles til tiltak for barn/ unge (lyses ut litt utpå året)
Tekst/sak

8/
16-17
(forts)

Budsjett for Sørfold ungdomsråd 2017
2. Kr. 26 000 til rusfri arrangementer til bruk for ungdomsrådet eller andre arrangører.
Dette er penger som Sørfold kommune får som inntekter i form av avgifter når butikker
og serveringssteder selger alkohol.

9/
16-17

Budsjett for Sørfold kommune 2017.
Sekretær la fra formannskapets forslag som kommunestyret skal stemme over 15.12.
Det har tidligere vært snakk om at ungdomstrinnet i Røsvik skulle flyttes til Straumen.
Elevrådet ved Røsvik skole har protestert mot dette og skrevet brev til politikerne. Dette
blir det antakelig ikke noe av, men det foreslås reduksjoner på kultur. Hvis dette blir
vedtatt betyr det at barn/ unge vil få et dårligere tilbud.
Vedtak: Sørfold ungdomsråd lager en egen uttalelse på dette og sender til politikerne.
se vedlegg

10/
16-17

Flere ungdommer i aktivitet.
Ønske om at lag/ foreninger gjør et framstøt for å få barn/ unge med på aktivitet.
Sekretær orienterte om at Sørfold idrettsråd i januar skal ha en aktivitetsdag for barn i
1.-7.klasse. Kanskje det kan bli en liknende dag (eller to?) for ungdom i Folkehelseuka i
april?
Vedtak : SUR ber kulturkontoret ta dette opp med lag/foreninger.
Forslag møteplan 2017 : (alle mandager / rådhuset Straumen/ kl. 0945 – 12.30)
23. januar – 13. mars – 24. april – 29.mai.

Steinar Strand

Møtereferent

