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Sørfold kommune

Kulturavdelingen

Referent:

Dato:

Steinar Strand, 75 68 53 34

24.10.2017

MØTEREFERAT
Prosjekt:

Sørfold ungdomsråd 2017 - 2018.

Referat fra:

Referat fra møte i Sørfold Ungdomsråd,
23.10.17.

Tid: kl. 09.45 – 12
Tilstede:
x

Shanett Dahlskjær Olsen

Straumen skole

X

Tormod Mørsvik

Nordsia Oppvekstsenter

X

Mikael Jensen

Straumen skole

X

Gaute Ruud Sevaldsen

Nordsia Oppvekstsenter

X

Nora Dervola Vollan
Straumen skole
(vara for Brian G. Nordhei)

X

Sander Myhr Bjørknes

Røsvik skole

X

Nora Kjær Olsen

Røsvik skole

Saksnr.

Tekst/sak

1/
17-18

Orientering / velkommen.
a, Velkommen til nytt Sørfold ungdomsråd (SUR)
SUR har en viktig plass i lokaldemokratiet og har som oppgave
- å være ungdommens talerør i saker som angår ungdom
- øke trivselen for ungdom i Sørfold, skape identitet til Sørfold
- skape kontakt mellom ungdom fra ulike plasser
- ta initiativ i ungdomssaker
- være bindeledd mellom skolenes elevråd/ ungdomsklubbene
- markedsføre ungdomsrådet som ungdommens eget organ
Medlemmene i SUR oppfordres til å være aktive pådrivere i skolene og sørge for at
barn/ unges rettigheter blir ivaretatt i klassene / elevrådene på skolene.
c, Praktiske opplysninger
Godtgjørelse: Medlemmene får kr. 334 pr. møte / leder får kr. 501
Husk: Levere bussbillettene på møtene. Utgiftene dekkes av kommunen.
Skattekort : Alle må bestille skattekort (www.skatteetaten.no) Ellers ingen utbetaling.
Skyss til/ fra møtene: Medlemmene fra Nordsia tar buss til/ fra møtene.
Medlemmer fra Røsvik sjekker først muligheter for å sitte på med noen. Hvis ikke
bestiller medlemmene selv taxi og får regninga sendt til Sørfold kommune v/ Steinar
Strand.
d, Møtene.
Referat fra møtene sendes til medlemmene, skolene, foresatte, administrasjon på
rådhuset og til politikerne.

Saksnr.

Tekst/sak

2/
17-18

Workshop Straumen 15. november. (Ung i Sørfold – hva ønsker du ?)
Bakeriet, Straumen sentrum kl. 19.00.
SUR samarbeider med kulturkontoret og vil sjekke ut hva ungdom i Sørfold ønsker av
aktiviteter (klubbene, arrangement, m.v)
Alle medlemmene i SUR + varamedlemmer møter og får i oppgave å gå rundt i klassene
og markedsføre dette. Vi vil ha med så mange som mulig. Kulturkontoret vil ha
tilbakemelding fra medlemmene om hvor mange som kommer.
Gratis pizza og brus.
Dette er et møte i SUR og medlemmene får møtegodtgjørelse. Foreldre som kjører
SUR-medlemmene til dette møtet får kjøregodtgjørelse.

3/
17–18

Valg av representanter til Ungdommens Fylkesting, Bodø , 3. – 5. november.
Hver kommune i Nordland kan sende to representanter som bør være over 15 år.
Av SUR-medlemmene er bare to aktuelle: Tormod (fylt 15) og Shanett (15 i desember)
Begge er interessert i å delta.

4/
17-18.

Valg av representanter til gruppe som skal utarbeide forslag til
anleggsplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for 2018 – 2021.
Hvert 4. år skal kommunestyret bestemme hvilke anleggstiltak som skal prioriteres for
de neste 4 årene. Ei gruppe som består av helsesøster, to stk fra idrettsrådet, to stk fra
ungdomsrådet, en fra seniorrådet og en fra kulturkontoret skal legge fram et forslag.
Vedtak : Tormod og Sander skal representere SUR.

5/2015

Valg av leder for SUR , skoleåret 2017 – 2018.
Tormod og Mikael meldte seg som kandidat som leder.
Skriftlig avstemming som ga følgende resultat :
Tormod: 7 stemmer – Mikael : 1 stemme
Konklusjon : Tormod valgt som leder og Mikael valgt som nestleder
Neste møte : Onsdag 15. november , kl. 19.00 på Bakeriet (Straumen sentrum)

Takk for et flott møte med interesserte og aktive ungdommer.

Steinar Strand
Møtereferent

