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Alf-Olav Lyngstad tlf 48881531

Referat fra møte i Balsfjord ungdomsråd den 18.10.17
Til stede: Sebastian Fykse og Emil Mikkelsen (Nordkjosbotn skole), Viktoria Tollefsen og Sara
Nordli (Sand skole), Arne Holmstad og Liam Lundhaug ( vara for Joakim Pedersen (Storsteinnes
skole),
Gunda Johansen (ordfører) og Alf-Olav Lyngstad (sekretær)
Ikke til stede: Representanter fra Laksvatn og Nordkjosbotn vgs.

1.Velkommen v/ Ordfører i Balsfjord kommune
Gunda ønsket velkommen og ga positiv tilbakemelding til ungdommer som er valgt for at de
engasjerer seg og belyser viktigheten for å ha et aktivt ungdomsråd i kommunen. Informasjon
om at Laksvatns representanter fikk sent innkalling og mangel på transport. Nordkjosbotn vgs.
hadde ikke kommet med navn på noen representanter.
2. Presentasjon av medlemmer av ungdomsrådet 2017/18
Runde rundt bordet der ungdommene presenterte seg og sin skole. 3 av ungdommene hadde også
vært med i 2016/17.
3. Praktisk info. Reiseregning, fritak undervisning, kontaktlister etc.
Gunda informerte om at transportutgifter i forhold til ungdomsrådet kan føres på reiseregning
med evt. billetter der det tas buss. Det ble også informert om viktigheten av søknad om fritak fra
skolen for deltakelse i ungdomsråd aktivitet, for å ikke få ugyldig fravær.
4.Informasjon om reglement for Balsfjord ungdomsråd
Reglementet ble gjennomgått (vedlegg) og det ble poengtert at det skal/bør velges 2 vara fra hver
skole. Ungdomsrådet har Kr. 52.000 igjen på årets budsjett.
5.Valg av leder, nestleder og arbeidsutvalg i Balsfjord ungdomsråd.
Som leder av ungdomsrådet ble Arne Holmstad valgt.
Som nestleder ble Viktoria Olsen Tollefsen valgt.
Til arbeidsutvalg ble Arne, Sebastian og Sara valgt.
6.Info. og utnevnelse av ungdom til ungdommenes fylkesting.
Det ble informert om invitasjon til ungdommenes Fylkesting 2015 som er 3-5 November på
fylkeshuset. Arne og Viktoria blir å delta på UFT 2017. I tillegg vil det kunne være 1 plass til en
av ungdommene fra Laksvatn. (Krav at deltagerne til UFT er fylt 15 innen 2017)
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7 . Behandling av søknader om støtte til ungdomstiltak.
Søknad for å overvære Stortingets spørretime og å prøve seg som politiker i “minitimen” fra 9
trinn ved Storsteinnes skole.
Ungdomsrådet vurderer søknaden som et ungdomstiltak som har viktige faglig innhold i forhold
til pensum i 9 klasse trinn. Et slikt tiltak vil også kunne gi positiv fremstilling av Balsfjord
ungdom. Det ble også vurdert at denne aktiviteten har en direkte link mot “Reglementet for
ungdom i Balsfjord ungdomsråd” punkt 3.
Ungdomsrådet besluttet å støtte aktiviteten med Kr. 5000.
8. Møteplan.
Det ble foreslått 2 nye møtedatoer. 9 november og 7. Desember. Endelige datoer blir fastsatt etter
at sekretær har undersøkt om hvilke transportmuligheter som kan være i forbindelse med møter
rektorene har på rådhuset.
7.Eventuelt
Det ble minnet om saker fjorårets ungdomsråd/arbeidsutvalget ønsket å arbeide videre med.
*Besøke hverandres skoler.
*Invitere ungdom fra Tvibit til Balsfjord
*Delaktighet på “Bry dæ.”

Alf-Olav Lyngstad
Sekretær i Balsfjord ungdomsråd

Intern kopi til:
Gunn M. Grønås
Gunda Johansen
Roy-Arne Myhre
Jan Einar Johnsen
Trude Bråthen
Yvonne Jakobsen
Karin Friborg Berger
Lillian Pedersen

Økonomi og intern
Ordføreren
Sand skole
Laksvatn Oppveksenter
Nordkjosbotn skole
Storsteinnes skole
Rådmannen
Rådmannens stab
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