Balsfjord kommune – for framtida
Balsfjord ungdomsråd

Vår dato

Vår referanse

02.10.2018
Arkivkode:
Vår saksbehandler

Deres dato

Deres referanse

Alf-Olav Lyngstad tlf 48881531

Referat fra møte i Balsfjord ungdomsråd den 02.10.18
Til stede:
Emil Mikkelsen og Ruben Rørbakk (Nordkjosbotn skole)
Alexandra Larsen (Sand skole)
Thor Martin Nyland og Marius Kullstad (Storsteinnes skole)
Arne Holmstad (Nordkjosbotn vgs.)
Gunda Johansen (ordfører) og Alf-Olav Lyngstad (sekretær)
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. Kommunene er
også lovpålagt å ha et ungdomsråd.
Reglementet ble gjennomgått og det ble poengtert at det bør velges vara fra hver skole.
2. Presentasjon av medlemmer av ungdomsrådet 2018/19
Runde rundt bordet der ungdommene presenterte seg og sin skole. 3 av ungdommene hadde også
vært med i 2017/18.
3. Praktisk info. Reiseregning, fritak undervisning, kontaktlister etc.
Informasjon om at transportutgifter i forhold til ungdomsrådet kan føres på reiseregning med
evt. billetter der det tas buss eller at det kan skrives kjøreregning. Det ble også informert om
viktigheten av søknad om fritak fra skolen for deltakelse i ungdomsråd aktivitet, for å ikke få
ugyldig fravær.
4.Valg av leder, nestleder og arbeidsutvalg i Balsfjord ungdomsråd.
Som leder av ungdomsrådet ble Arne Holmstad valgt.
Som nestleder ble Sara Nordli valgt.
Valg av arbeidsutvalg ble utsatt til neste møte.
6.Behandling av særutskrift fra møte i Rådet for eldre og mennesker med nedsatt
funksjonsevne: Samarbeid med ungdomsrådet.
Vedtak fra Ungdomsrådet: Ungdomsrådet stiller seg positiv til samarbeid med Rådet for eldre
og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Leder for Ungdomsrådet inviterer seg inn til neste
møte i Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne for nærmere planlegging.
7. Møteplan.
Det ble fastsatt 2 nye møtedatoer. 6 november og 4. Desember

Postadresse
Rådhuset
9050 Storsteinnes
Org.nr. 940 208 580

E-post/internett
postmottak@balsfjord.kommune.no
www.balsfjord.kommune.no

Telefon
77 72 20 00
77 72 22 00(Malangstun)

Telefaks
77 72 20 01
77 72 20 02(helsesenteret)
77 72 10 35(legekontor)

Bankgiro
4710 04 00126
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8.Eventuelt
Det ble minnet om saker fjorårets ungdomsråd/arbeidsutvalget ønsket å arbeide videre med.
*Besøke skoler for å innformere om ungdomsrådet.
*Regionsamarbeid ungdomsråd.
*Delaktighet på “Bry dæ.”
*Aktivitetsdag for kommunens ungdomsskoleelever.
* Ny logo
Tilbakemelding på at politiets informasjon om Nettvett burde også vært gitt for lavere
klassetrinn.
Ungdomsrådet ønsker å invitere Arne Markus Svendsen i politirådet til neste møte.

Alf-Olav Lyngstad
Sekretær i Balsfjord ungdomsråd

Intern kopi til:
Gunn M. Grønås
Gunda Johansen
Roy-Arne Myhre
Wenche L. Riise
Trude Bråthen
Yvonne Jakobsen
Rigmor Richardsen
Lillian Pedersen

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