Protokoll fra møte i Båtsfjord ungdomsråd

Tid:
Sted:

Mandag 05. mai 2014 kl. 17.30
Møterommet ved kommunestyresalen

Tilstede: Katrine Nylund Nilsen, Daniel Torgersen, Levi Libakken, Marius Eriksen, Ronny
Pedersen, Nora Sørensen.
Ikke tilstede: Thea Alfredsen, Benedicte Hansen.

Saksliste:
SAK 07/14

Videregående skoletilbud

SAK 08/14

Ungdataundersøkelsen

SAK 09/14

Søknader frifondmidler

SAK 10/14

Deltakelse Ung i Berlevåg

SAK 11/14

Orientering fra barne- og ungdomsleder

SAK 12/14

Eventuelt

Katrine Nylund Nilsen
Leder

May Bente Eriksen
Sekretær

SAK 07/14

Videregående skoletilbud
Fra og med skoleåret 2015/2016 har Båtsfjord fått innvilget privat vgs.
Et eget styre jobber nå med å planlegge dette skoletilbudet.
Ungdomsrådet ønsker å invitere til et møte med styret for bli orientert
om planene og få komme med innspill.

VEDTAK:

SAK 08/14

Marius tar kontakt med leder i Båtsfjord private vgs for å avtale et
møte. Møtet planlegges tirsdag 3. juni kl 18.00.

Ungdataundersøkelsen
I desember ble levekårsundersøkelsen ungdata gjennomført ved
ungdomsskolen. Kompetansesenter for rus, Nord-Norge var i Båtsfjord
i mars og presenterte resultatene. Tilstede var kommunalt ansatte,
ordfører, elevråd og leder for ungdomsrådet Katrine Nylund Nilsen.
I vår vil undersøkelsen også bli gjennomført på vgs.
Katrine presenterte et sammendrag av resultatene på møtet.

VEDTAK:

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 09/14

Søknader frifondmidler
Alle ungdomsgrupperinger som ønsker å gjennomføre et prosjekt,
kurs eller arrangement innenfor kunst og kultur kan søke midler
gjennom www.frifond.no
4 Continents har søkt om frifondmidler til en hip hop workshop med
avsluttende show til høsten.
Ungdomsklubben har søkt om frifondmidler til en skate workshop
under Båtsfjord i fest. Ungdomsklubben kan også søke om 15.000kr til
utstyr.

VEDTAK:

Ungdomsklubben søker frifondmidler til nytt biljardbord. Katrine
hjelper til med søknaden.

SAK 10/14

Deltakelse Ung i Berlevåg
Berlevåg i samarbeid med Linken Næringshage
planlegger et prosjekt i sommer kalt Ung i Berlevåg 12.-14. juli.
Gründercamp og konserter er noe av det som planlegges. Ulrikke
Grønberg skal være prosjektleder for dette i Båtsfjord. Hun
begynner i jobben 2. juni og ønsker å samarbeide med
ungdomsrådet.

VEDTAK:

SAK 11/14

Ungdomsrådet ønsker gjerne å delta på dette og inviterer Ulrikke
Grønberg til møte tirsdag 3. juni kl 18.00.

Orientering fra barne- og ungdomsleder





VEDTAK:

SAK 12/14

Orienteringene tas til etterretning

Eventuelt




VEDTAK:

Vg2 i Båtsfjord neste skoleår avgjøres 8. mai
Nye lokaler på Skansen for Båtsfjord ungdomsklubb 2015
Sjumilssteget – 4 prioriterte områder
Ungdomsrådssamling i Karasjok september

Brev angående kommunevalget 2015 fra Båtsfjord Arbeiderparti
Ungdomsarrangement Båtsfjord i fest – Espen Nystad ansvarlig.
LAN på skansen 30. mai

Ungdomsrådet sprer denne informasjonen videre i sine kanaler.

