Protokoll fra møte i Sørfold ungdomsråd
Dato: tirsdag 25. februar 2020
Tid: 12.00 - 15.00
Sted: Sørfold Rådhus, møterom Rago
Medlemmer: Gunnar Kugappi, Isak Sjøgård Pettersen, Mina Othelie Øwre,
Jakob Bjørknes, Mats Moen Mareliussen, Sol Ravna Jensen Drabik og
Juliana Rebeca Leal Alves.
Varamedlemmer: Maren Andrea Engan, Joakim Fredriksen Pedersen og
Nora Kjær Olsen
Forfall: Silja Kristine Hedstrøm Nilsen
Ungdomskoordinator: Sveinar Aase

________________________________________________________________________________

Sak 7/20 Godkjenning av innkalling
Rebeca hadde ikke fått innkalling.
Av praktiske hensyn ble rekkefølgen på sakene endret.
Rekkefølgen fremgår av protokollen

Sak 4/20 Konstituering av styre (utsatt fra forrige møte)
Valg av leder og nestleder.
Eventuell fordeling av andre roller.
I løpet av møtet skal alle medlemmer og varaer presentere seg for
kommunestyret under kommunestyremøtet.
Behandling: Mats Moen Mareliussen og Isak Sjøgård Pettersen stilte til valg som leder.
Isak Sjøgård Pettersen og Sol Ravna Jensen Drabik stilte til valg som
nestledere.
Vedtak:

Mats Moen Mareliussen ble valgt til leder med 6 mot 1 stemme.
Sol Ravna Jensen Drabik ble valgt som nestleder med 5 mot 2 stemmer.
Etter valget presenterte ungdomsrådet seg for kommunestyret.

Sak 9/20 Tiltaksplan for folkehelse.
Orienteringssak:
Folkehelsekoordinator i Sørfold kommune, Sylvi Brandsæther, orienterer om
tiltaksplanen for Folkehelse i Sørfold. To av tiltakene involverer ungdomsrådet
direkte:
• Ungdommens aktivitetsdag.
Dette er en sosial sammenkomst for ungdom fra alle 3 skolene i Sørfold hvor fysisk
aktivitet står sentralt.
Målet er et bedre og tryggere ungdomsmiljø med mer fysisk aktivitet.
Tiltaket er et samarbeid mellom helsestasjon og ungdomsråd.
• Fjelltrim for ungdom
En challenge for ungdommer av ungdommer i Sørfold.
Èn sommer - ti Sørfoldfjell.
Målet er mer uorganisert fysisk aktivitet for ungdommer i Sørfold.
Det er tenkt som et samarbeidsprosjekt mellom ungdomsråd og næringslivet i Sørfold.
Det involverer bruk av smarttelefon og nett-tjenester for å øke aktivitetsnivået blant
ungdom.
Behandling:
Ungdomsrådet drøftet innspillene og ba folkehelsekoordinator komme med et
saksfremlegg til neste gang.

Sak 8/20 Innspill til bruk av tilskudd, utstyrssentral
Saksfremlegg
Sørfold kommune har fått penger fra Barne, ungdoms- og familiedirektoratet til
utstyrssentral og aktivitet for barn og unge som skal være gratis. Midlene kalles
inkluderingsmidler, og tanken er at økonomi ikke skal bremse deltakelse. I stedet for å
støtte de familiene som tenger det, skal så mye som mulig være gratis for alle.
Utstyrssentralen holder til på biblioteket og har vært i drift siden april 2019.
Vi har fått penger gjennom denne ordningen i to omganger, siste delen er på 50.000
kroner, og der har vi ca. 19.000 igjen. Vi skal bruke drøyt 4.000 til alpintur i vinterferien,
der vi sponser heiskort for deltakerne og setter opp minibuss. Denne turen er fulltegnet.
Utstyr vi allerede har kjøpt inn, og som er populært blant barn og unge:
•

Sparkesykler, sykler, slalåmski med hjelm, støvler og staver

•

Miniski/jetski, rumpeakebrett og akematter

•

Skateboard og stand up padle med tilhørende våtdrakter, kajakk

Voksne låner fiskeutstyr, telt/lavvo og annet turutstyr.
Hva skal vi kjøpe for pengene vi har igjen, ca. 15.000 kroner? Her ønsker vi forslag fra
ungdomsrådet.
Behandling: Ungdomsrådet besøkte utstyrssentralen for å se nærmere på hva som
finnes fra før.
Vedtak: Sørfold ungdomsråd foreslår følgende:
Basketballer
Fotballer
Skredutstyr som skredsøker m.m.
Musikkinstrumenter
Ishockey-utstyr
Bordtennisutstyr
Snowboardutstyr

Sak 5/20 Møteplan våren 2020 (utsatt fra forrige møte)
Vedtak: De to neste møtene legges til 16. april og 14 mai.
De sammenfaller med formannskapets møter.
Sak 10/20 Eventuelt
-Ordensreglementet ved skolene skal fornyes. Det må opp i ungdomsrådet
-Ungdomskoordinator orienterte om UKM som nettopp var avviklet.

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

