
 

Sørfold kommune 

Kulturavdelingen 

Rådhuset 

8226 Straumen 

Tlf; 75 68 50 00 

Mail: post@sorfold.kommune.no 

Org. nr. 972 417 750 

 

 
  Referent: Dato: 

     Steinar Strand, 75 68 53 34 28.05.2018 

 

 

MØTEREFERAT  
 

Prosjekt: Sørfold ungdomsråd 2017 - 2018. 

Referat fra: Referat fra møte i Sørfold Ungdomsråd, 

28.05.18.   

 

Tid: kl. 09.45  – 12.00    

Tilstede:   

x  Nora Dervola Vollan   Straumen skole  X   Sander Myhr Bjørknes  Røsvik skole  
         

X   Mikael Jensen Straumen skole   X   Nora Kjær Olsen   Røsvik skole  
         

x   Tormod Mørsvik  Nordsia Oppvekstsenter       
         

x  Gaute Ruud Sevaldsen Nordsia Oppvekstsenter        
         

 

Saksnr. Tekst/sak 

12/ 

17-18 

Orienteringssaker   

a, Status, ungdomsklubbene. (skriftlig orientering fra kultursjefen)   

     Nordsia og  Røsvik fungerer bra, men dårlig oppslutning på Straumen. Ser ikke ut   

     ut som om det er behov for ukentlig klubb på Straumen og til høsten blir det  

     antakelig lagt opp til et par helgearrangementer i stedet for å ha klubb på ukedagene.    

b,  Orientering om fordeling av kulturmidler 2018.  

c,  Basecamp Salten arrangeres i Hamarøy 7. – 9. september. Info sendes snart ut.  

d,  Tiltaksplan barn/ unge 2018.  

     Helsefremmende barnehager og skoler er prioritert og i tillegg til tiltak for bedre  

     psykisk helse. (se sak 13)  

 

13/ 

17-18 

 

 

 

 

 

 

Foredrag med Simen Almås, rådhussalen 5. oktober.  

Simen Almås holder foredrag om Tilbake til livet. Han ble sterkt brannskadet som barn 

og overlevde etterpå Utøya-tragedien. 

Ungdomsrådet er enig at vi bruker en hel dag på å samle ungdomsskoleelevene og 

foreslår å ha mer enn bare foredraget denne dagen når likevel alle er samlet. Foreslår:  

1. Foredrag m/ Simen Almås  

2. Spise sammen (noen kan ha salg i kafeen i Sørfoldhallen.)   

3. Turneringer (fotball, volleyball, innebandy, bordtennis) i Sørfoldhallen.  

 

Ungdomsrådet ønsker å samarbeide med kulturkontoret om å lage et opplegg for dette i 

første møte til høsten.  

Sekretær undersøker med skolene om det går an å utvide skoledagen noen timer og 

gjøre opplegget i Sørfoldhallen obligatorisk. Kanskje få avspasering for den tida som 

brukes etter kl. 1430.  

14/ 

17-18  

 

 

Utstyrssentral.  

Kommunen har fått kr. 150 000 av staten og Sørfold kommune bidrar med kr.58 000.  

Arbeidet med organisering av utlån / innkjøp m.m. startes opp til høsten og SUR ønsker 

å bli tatt med på råd om hva slags utstyr som skal kjøpes inn.   

  



 
Saksnr. Tekst/sak 

  

Tilskudd Sørfold ungdomsråd 2018.  

SUR har kr. 25.000 som kan deles ut til aktivitets- / trivselsfremmende tiltak for barn/ 

unge. Søkere kan være elevråd, ungdomsklubber og lag/ foreninger som ønsker å 

gjennomføre trivselsskapende tiltak for barn/unge.  

Det er kommet inn 3 søknader:  

Røsvik skole: Klatrestativ: kr. 27 000 + frakt og moms.  

                       Utendørs bordtennisbord: kr.10 150  

                       5 triksesykler: kr. 6 000  

 

Straumen skole: Utendørs bordtennisbord: kr. 16 452 inkl. frakt og moms.  

 

Kjeller`n ungdomsklubb: PS4 + tilbehør, prosjektor, sub, kontroller : kr. 10 825,-  

 

Før saken ble tatt opp diskusjon orienterte kulturkontoret om at Kjeller`n ungdomsklubb 

kan søke Frifond om tilskudd til innkjøp av sitt utstyr og at kulturkontoret kan dekker 

resten over vanlig budsjett. Kjeller`n vil uansett få kjøpe inn dette utstyret og 

ungdomsrådet trenger ikke behandle denne søknaden.  

 

Sørfold ungdomsråd fordeler tilskuddet for 2018 , kr. 25 000, slik :  

Straumen skole gis et tilskudd på kr.16 452 for å kjøpe et utendørs bordtennisbord.  

Røsvik skole gis et tilskudd på kr.8548 for å kjøpe 6 triksesykler + kjøpe inn 

reservedeler til de gamle syklene.  

 

 

 

 

Dette var siste møte i ungdomsrådet for skoleåret 2017/2018.  

Til høsten blir det satt sammen et nytt ungdomsråd og kanskje møtes noen av de 

`gamle` i det nye rådet.  

 

Møte ble avsluttet med god pizza. God sommer.  

 
 

 

 

Steinar Strand 

(sign),  møtereferent  


