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Saksnr.
9/13

10/13

Tekst / sak
Gjennomgang av referat fra forrige møte 14.01.13.
-UKM: Medlemmer av SUR er sterkt involvert i
planlegging/ gjennomføring. Mange påmeldte / alt under kontroll.
- Bedre bussforbindelser : utsettes
- Ungdomsklubbene :
Straumen : hver fredag , dårlig oppmøte, ingen vil være
med i styret
Nordsida :en kveld annenhver uke (dag varierer) /
vel-fungerende styre
Røsvik
:annenhver onsdag , ikke styre, men alle deltar i
arbeidet.
Anlegg for fysisk aktivitet, 2013.
Steinar informerte om de anleggene som skal gjennomføres :
Haglebane / riflebane / klubbhus i Buvika - Nytt kunstgress bingen ,
Straumen skole, nytt innebandyvant, turstier i Seljeåsen, Sørfjorden og
i Megården.
I år skal det lages en plan over anleggstiltak som ønskes gjennomført i
perioden 2014 – 2017. Ungdom har mulighet til å komme med forslag
gjennom idrettslagene, SUR og skolene.
Kulturkontoret vil sende invitasjon til «alle» i løpet av våren og
ungdom må benytte sjansen til å si sin mening om hva de ønsker.

11/13

Økning av møtegodtgjørelse for leder, SUR.
Nå har leder samme møtegodtgjørelse som de andre medlemmene
(kr. 289 pr. møte). Kommunestyret skal 21. mars ta stilling til om leder
skal få kr. 434,- pr. møte og da skal dette gjelde fra 01.01.13.

Ansvar

Saksnr.

Tekst / sak

Ansvar

12/13

Ungdomsundersøkelsen UNGdata.
Alle elever i 8, 9 og 10. klasse vil delta i en spørreundersøkelse i som
vil bli gjennomført på skolene 13- 15. mars.
Gjennomføres elektronisk, ingen vil få vite hvem som svarer hva.
Sørfold kommune ønsker å få vite hvordan ungdom i Sørfold har det
og alle kan trygt svare bånn ærlig.
Resultatene vil bli brukt til å finne ut om hva vi i Sørfold (kommunen,
lag/ foreninger, m.m.) kan gjøre for å få til et så godt miljø for ungdom
som mulig.
Presentasjon av Tore Kolltveit.
Tore er nytilsatt diakon i 50 % stilling i Sørfold menighet og skal
arbeide trivselsskapende tiltak for barn/ unge.
Han skal være på Vaffelhjørnet ca. annenhver onsdag framover og
ønsker et samarbeid med SUR for å gjøre noe for ungdom i
kommunen.
Medlemmene i SUR og andre kan kontakte Tore på Vaffelhjørnet eller
på mail : tore.kolltveit@sorfold.kommune.no

Kommune
-helsetjenesten

13/13

14/13

De kommunale ungdomsklubbene og økonomisk ansvar.
Våre tre ungdomsklubber er kommunale og det er kulturkontoret som
er ansvarlig når ungdomsklubbene gjennomfører arrangement.
Eks. : Kjeller`n ungdomsklubb planlegger Våkennatt fredag 12. april
på Leirfjorden skole. Leie av skole er ok, foreldre skal hjelpe til. De
har tenkt å leie inn artister (Cir.Cus (?) + oppvarmingsband, ha
aktiviteter, konkurranser ,m.m. Som i fjor skal klubblederne Mary og
Espen sørge for gratis skyss på strekninga Elvkroken – Leirfjorden
skole på fredag ettermiddag og retur på lørdag formiddag.
Arrangementet er også en praktisk prosjektoppgave gjennom vg. skole
for Tiril som er utplassert i klubben.
Ungdomsklubben har fått kr. 30 000 fra Sparebanken , har ca. kr.
17 000 i egne midler og med salg av kioskvarer og 50 betalende vil
inntektene dekke utgiftene.
Kjeller`n har spurt kulturkontoret om tilskudd til arrangementet, men
har fått tilbakemelding om at kulturkontoret vil se på budsjettet og
diskutere dette med SUR før svar gis og dette godkjennes.
I møte satte SUR og kulturkontoret opp et budsjett og
finansieringsplan.
Konklusjon: Planene og budsjett godkjennes forutsatt at Kjeller`n
ungdomsklubb bruker klubbens egne midler for å fullfinansiere
Våkennatta. Alle arrangementer utenom «vanlig klubbdrift» må
godkjennes av kulturkontoret. Dette spesielt når det er økonomisk
risikabelt, men også for at det er kulturkontoret som har ansvaret
uansett.
Ros til Kjeller`n ungdomsklubb som er aktive og som får gjennomført
noe som dette.
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Saksnr.
15/13

Tekst / sak
Arrangementer i 2013.

Ansvar

Siden det skal være Våkennatt i Leirfjorden 12. april kommer ikke
Sørfold kommune til å organiserer skyss til/ fra konsert med
Honningbarna i Bodø 11.april (invitasjon fra Bodø kommune)
Ellers har SUR satt opp følgende ønskeliste for arrangement i 2013:
April (12) : Våkennatt, Leirfjorden skole
Mai (16) : Vaffelhjørnet (ev. fotbalhytta /SFK)+ paintball, Straumen
Juni : (7. ev. 14.): Volleyballturnering for ungdom, Leirfjorden
Juli og august : ingen arrangement gr. skoleferie.
September (6-8): Basecamp Salten, Arrangør : Fauske kommune.
Oktober : (18-19) : DataLAN, Røsvik samfunnshus
November : (15-17) : Kulturverksted for ungdom, Straumen
Desember : (6 ?) : Hawaii-party i bassenget , Straumen
Hvem som skal arrangere bestemmes seinere.
16/13

Kommentarer til at formannskapet avlyste planlagt alpintur i
vinterferien.
Politikerne i formannskapet bestemte fredag 15. februar at
kulturkontoret måtte avlyse bussturene (snowboard – slalom) til/fra
Sulis, men måtte heller ha åpen hall på Straumen i to dager. Dette fordi
at formannskapet mente at Sørfold kommune ikke måtte legge opp til
en tur hvor noen ikke kunne delta fordi at heiskort og leie av utstyr er
for dyrt for noen. Kulturkontoret måtte derfor i helga ringe til de som
var påmeldt og avlyse turen.
På åpen hall på Straumen var det bare 9 stk til sammen som var innom
ei kort tid den første dagen og ingen som kom den andre dagen.
Konklusjon : SUR synes det er trasig at politikerne blander seg inn i
planlagte arrangement. Andre kommunene, f.eks. Fauske, Saltdal og
Bodø har slike turer. Kommunen har også en del utstyr som kan lånes
ut gratis.
Skal ungdomsklubbene ikke få lov å arrangere Våkennatt eller tur til
Rock Mot Rus på Andenes fordi det er en egenandel på f.eks. kr. 250 ?
SUR vurderer å lage en uttalelse til formannskapet og si fra om dette.

17/13

Neste møte ? Tidligere har vi satt opp mandag 11.mars.
Kanskje dette kan flyttes til mandag 18. mars ?

Steinar Strand , ref.
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