Sørfold kommune
Kulturavdelingen

Til elevrådene, rektorene, ordfører, rådmann, Lisbeth B. Fredheim,
Rita Rønnebu, Bente Braaten.
Referanse

Dato

2013/23-6

23.04.2013

Referat fra møte i Sørfold Ungdomsråd 22 april 2013.
Tilstede : Tiril Sørfjord, Stian Fredheim, Edle Reffhaug, Ingrid Bjørknes og Elias Bjørknes.
Forfall : Malin Hjelvik
Møtte ikke : Andre Åsbakk og Melissa Simonsen.
Saksnr.
17/13

Tekst / sak
Gjennomgang av referat fra forrige møte 14.01.13.
-Punkt om bedre bussforbindelser:
Elevrådsrepresentantene tar dette opp i elevrådene og hører om det er
konkrete forslag som SUR skal ta opp på neste møte.
Ellers ingen merknader.

18/13

Orienteringssaker :
a, Newton / FLL : Sørfold kommune skal være arrangør av First Lego
League i november og ønsker at SUR skal delta i gjennomføringa.
Stian Fredheim og Elias Bjørknes var interessert i å delta i
prosjektgruppa.
Vedtak : Stian Fredheim ble trukket ut til å representere SUR i
prosjektgruppa
b, Årsmelding for SUR 2012 : ok
c, Økning av møtegodtgjørelse for leder SUR.
Med virkning fra 01.01.13 skal leder ha kr. 432 pr. møte.
d,Evaluering av Våkennatta, Leirfjorden skole, 12.april.
Alt bra bortsett fra noen aktiviteter (f.eks. luftgeværskyting) som de
ikke fikk til. Ca. 25 stk meldte seg på, men kom ikke (tapte inntekter
kr. 7500). Gikk med overskudd p.g.a. tilskudd fra Sparebank 1.
Vurderer bindende påmelding neste år.
e, Gjennomgang av referat fra møte i Samarbeidsteamet (ansatte på
rådhuset som jobber med forebyggende arbeid for barn/ unge) som
hadde møte med politiet.
Politiet sier at vi har lite kriminalitet i Sørfold og flotte ungdommer !
Men, vi har problemer med mobbing på Facebook. Politiet sier at de
kan komme på temakvelder for ungdomsskoleelever, foreldre og
lærere om Nettmobbing. Medlemmer i SUR kjenner til

Ansvar

Saksnr.

Tekst / sak
mobbing via Facebook og nevnte stygge eksempler.
Vedtak : Sørfold Ungdomsråd ønsker å samarbeide med skolene ,
foreldrerådene om å arrangere temakveld med politiet på alle skolene.
Medlemmene i SUR tar dette opp i elevrådene / med rektor.

Ansvar
Alle medl.
fra
ungdomsskolene.

19/13

Uttalelse på søknader om kulturmidler, kategori idrett.
Hvert år får idretts- og skytterlagene tildelt kr. 120000 som tilskudd for
å drive aktiviteter for barn/ unge i lagene.
Vedtak : SUR synes det er vanskelig å uttale seg. Kulturkontoret skal
Steinar
sende forslag til fordeling til medlemmene i SUR før det behandles
politisk. Hvis noen ønsker å ta et møte kaller vi inn til et hastemøte.

20/13

Kulturverksted for ungdom til høsten ?
SUR ønsker å ha et opplegg i oktober ev. november.
Til høsten vil Nordland Fylkeskommune invitere ungdom fra Sørfold
til en workshop / kulturverksted for å vise fram på åpninga av det nye
kulturhuset i Bodø.
Vedtak : SUR ser på mulighetene for å slå sammen kulturverkstedet
og dette og få dette gjennomført samtidig.
Tas opp på første møte til høsten.

21/13
22/13

Volleyballturnering ev. innebandyturnering i juni ?
Vedtak : SUR synes det blir for travelt og avslutter planene om ei slik
turnering.
Valg av nytt ungdomsråd , 2013- 2014.
Før det nye SUR møtes til høsten skal skoleår velge disse nye
representantene :
Straumen : Velge 2 representanter : Andre Å. og Malin H. går ut.
Stian Fredheim fortsetter et år til.
Alt. 1 : To fra 9. klasse
Alt. 2 : En fra 8.klase + en fra 9. klasse.
Leirfjorden : Velge 1 ny representant .
Melissa S. går ut, mens Edle R. fortsetter et år til.
1ny representant fra 9.klasse.
Røsvik

: Ingen nye representanter. Både Elias og Ingrid fortsetter.

Merk : Malin går over fra 10. klasse til v.g. skole og kan (hvis hun
ønsker fortsette i et år til. Malin ønsker å fortsette som vg. rep.
Tiril er på valg og må dessverre gå ut. Dette fordi hun har vært rep. i to
år og vært representant for vg. skole i et år.
Vedtak : SUR ber skolene om å foreta valg av nye representanter
seinest 7. juni, jfr. tidligere mail fra kulturkontoret til rektorene.

rektorene
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Saksnr.
23/13

24/13

Tekst / sak
Invitasjon til delta på Ungdommens Saltenting 2013, 10.- 12.mai.
Samling på Saltstraumen Hotell for alle ungdomsrådsmedlemmer fra
Salten. (9 kommuner)
Invitasjon delt ut i møtet.
Hensikt : Å jobbe fram godt-fungerende ungdomsråd i kommunene.

Ansvar

Vedtak : SUR oppfordrer alle som har anledning til å delta om å
melde fra på e-post til Steinar Strand ev. på tlf. 47634955.
seinest fredag 26. april.

Alle
sjekker

Forbud mot å ta med mobiltelefon på skolen.
Nytt ordensreglement for skolene i Sørfold innebærer at ingen får ha
med seg mobiltelefon på skolen. De som har med telefon må levere
denne fra seg ved skolestart og får den tilbake nå skolen slutter.
Vedtak: SUR liker dette dårlig og vil skrive et brev om dette til
politikerne. Edle og Stian lager et forslag og tar dette opp på neste
møte i SUR.

25/13

Edle og
Stian.

Annet :
Neste møte : mandag 3.juni.
Aktuelle saker :
- Brev til politikerne om mobilforbud.
- Bruk av SUR sin tilskuddspost for 2013, kr. 20 000.
- Forslag til anleggs- og aktivitetstiltak som bør prioriteres /
gjennomføres i årfene 2014 – 2017 (spesielle ønsker fra
ungdom ?)
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser.
Ungdom må si fra om sine ønsker gjennom skolene
(elevrådene, idrettslagene, grendelagene, m.m.)

Fint og engasjerende møte.
Med hilsen
Steinar Strand
sekretær
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