Årsberetning Båtsfjord Ungdomsråd 2015/2016
Styrets sammensetning
Leder: Kevin Jørgensen
Nestleder: Vladik Kalinovsky
Styremedlemmer: Frida Johnsen, Michael Kelly, Madurra Thavarajah, Emilie Lund, Kristine
Antonsen.
Varamedlemmer: Marcus Marthinussen, Nikolai Antonsen

Styrets arbeid
Det er i perioden avholdt 4 styremøter og 2 arbeidsmøter hvor 16 saker er behandlet.
Viktige saker:
- Møte med rådmannen og ordfører vedrørende kommunens budsjettarbeid.
- Søknader om midler til workshopper for ungdom og utstyr på ungdomsklubben.
- Møte med fylkestinget vedrørende ungdomsmedvirkning - 2 stk
- Deltaker på sjumilsstegssamling i Alta – 2 stk
- Høringsuttalelser på planer om fartsgrenser, ruspolitikk og anleggsplan
- Deltakelse på møter vedr. kommunesammenslåing. Fikk gjennomslag for stemmerett
for 16- og 17 åringer. Tror få har stemt, men muligheten var der.
- Møter med Rockeklubb angående flytting av musikkbingen
- Workshop med Linken Næringshage angående ungdom, framtid og arbeidsplasser
- Skolemøte med fylkesmannen angående skoleutvikling og kvalitet.
- Leder holdt 17. mai talen på idretthallen.

Økonomi
Ungdomsrådet er godt fornøyd med kommunestyrets tilskudd på kr 25.000,Tilskuddet er brukt på:
- Vintertur til Saariselka i samarbeid med Berlevåg ungdomsråd.
- Servering i forbindelse med ungdomsrådsmøter.

Anbefalinger for videre arbeid
-

-

Vi har dette året i større grad blitt invitert med på høringer og møter om saker som
angår ungdom. Dette må kommunen fortsette med videre.
Ungdomsrådet ønsker et årlig møte på høsten med ordfører og rådmann for en
budsjettgjennomgang.
Bevilgningen på 25.000kr til ungdomsrådet må opprettholdes, slik at vi blant annet har
mulighet til å delta på regionale samlinger for ungdomsråd i Finnmark.
Sakspapirer for kultur og oppvekststyret bør legges ut på nett slik at vi har mulighet til
å lese de og komme med innspill.
Vi ønsker at politikerne i større grad tar kontakt og spør oss hvis de jobber med saker
som er interessant for ungdomsrådet.
Vi ønsker å fortsette arrangere sosial tur til f.eks Finland, og fortsette med ulike
helgearrangement for ungdom.
Det er viktig for oss å ha en sekretær som er involvert i kommunen og som kan ta med
saker til og fra oss og kommunen.
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