Protokoll for ungdomsrådet.
Dato: 25. oktober 2016
Tid: kl. 18.00
Sted: Andørja Ungdomslubb
Til stede: Semir Semerci, Ezmeralda B. Pena Bustos, Sander Tore W. Takøy, Therese M. Holte, Sigrid
V. Olsen, Anna Linnea W. Takøy, Marie Evensen, Omid Nazar, Hassan Taghar

Sak 23/16 Kuttlisten som ble tatt opp i formannskapet.
Irene leser opp forslaget.
Diskuterer spesielt ungdomsklubben på Andørja. Ungdommen sier følgende;
90% av det sosiale livet skjer her, vi har det gøy og vi danser. Det skaper et fellesskap. Ungdommen er
vant til å komme hit. Blir det nedlagt vil det føre til at ungdommen kutter ut å komme på klubb.
Videre diskuterte de helsesøster stillingen:
Helsesøster har vært til stor hjelp i perioder av livet. Det er godt å vite at hun er der og muligheten til
å kontakte henne er der. Det er viktig for det god mental helse. Vi vet at hun benyttes.
Videre foreslås det å ta opp bruk av helsesøster som egen sak ved neste møte, der vi vil diskutere
hvordan man kan legge til rette for at flere ungdommer benytter seg av tilbudet.
Disse to punktene blir tatt opp på kommunestyremøte torsdag. Der flere av representantene i
ungdomsrådet deltar.
Sak 24/16 Møte kalender:
Mandag 28.november, Rolløya ungdomsklubb
Tirsdag 13.desember, Andørja Ungdomsklubb
Mandag 16.januar, Rolløya Ungdomsklubb
Tirsdag 14.februar, Andørja Ungdomsklubb
Mandag 13.mars, Rolløya Ungdomsklubb
Tirsdag 11.april, Andørja Ungdomsklubb
Mandag 8.mai, Rolløya Ungdomsklubb
Tirsdag 13.juni, Andørja Ungdomsklubb
Alle møtene starter kl. 18.00 og er åpen for de som vil delta. Det er forbeholdt om forandringer i
kalenderen.
Sak 25/16 UKM
Forslag på dato er lørdag 25.februar. Sander Tore tar kontakt med kulturleder for å høre om
kulturhuset er ledig. Irene tar kontakt for å avklare hvordan vi skal jobbe med UKM i år.
Alle representantene tenker på hvordan de vil at UKM skal være, planlegger nærmere neste møte.
Sak 26/16 Søknad fra «Glow in the dark komiteen»
Søker om å få dekt kostnadene på selvlysende maling og brus.
Vedtak: Enstemmig vedtatt at Ibestad ungdomsråd støtter med maling og brus. Kvitteringer blir
levert til Irene.

Sak 27/16 Juleball
Anna Linnea og Marie fra komiteen forklarer litt hvordan de ser for seg juleballet og hva de trenger
midler til.
Forslag: Å gi inntil 2000 kr i støtte til juleballet:
Vedtak: Enstemmig vedtatt å støtte juleballet med inntil 2000 kr.
Sak 28/16 UFT
Sander Tore og Sigrid undersøker om de kan delta. Irene kontakter Hanne Sofie Ronaldsen (voksen
kontakt for UFR) for å høre om det er for sent å melde seg på.
Sak 29/16 Integrering
Vedtak: Vi inviterer ungdomsrådet fra Hamnvik EM asylmottak på neste møte for å diskutere et
samarbeid med integrering som tema.

Sekretær:
Irene Lihaug Jenssen

