Protokoll Båtsfjord ungdomsråd

Tid:
Sted:

Onsdag 29. juni 2016 kl. 14.30
Båtsfjord Brygge

Deltatt: Vladik Kalinovsky, Kevin Jørgensen, Madurra Thavarajah, Frida Johnsen
Meldt forfall: Emilie Lund, Michael Kelly, Kristine Antonsen.

Saksliste:
SAK 06/16

Orienteringssaker

SAK 07/16

Flytting av musikkbingen

SAK 08/16

Høring kommunedelplan for idrett og friluftsliv

SAK 09/16

Årsmelding 2015/2016

Kevin Jørgensen
Leder

May Bente Eriksen
Sekretær

SAK 06/16

Orienteringssaker
a) Leder Kevin Jørgensen orienterte om møtet med Fylkesmannen onsdag 8.
juni, hvor han på vegne av ungdomsrådet holdt innlegg.
b) Etter avtale er det søkt om frifondmidler til følgende prosjekter i høst:
- Workshop i Parkour
- Utendørs basketballstativ
- Midler til filmprosjekt – digital historiefortelling
c) Det er gjennomført Ungdataundersøkelsen på ungdomsskolen i juni.
Resultatene vil bli presentert på et stormøte til høsten hvor både elevrådet og
ungdomsrådet vil bli invitert.

VEDTAK:

Orienteringene tas til etterretning

SAK 07/16

Flytting av musikkbingen
Ungdomsrådet deltok på et infomøte med Båtsfjord Rockeklubb 7. juni.
Referatet fra møtet ble gjennomgått og diskutert.

VEDTAK:

Båtsfjord ungdomsråd er fornøyd med redegjørelsen fra Båtsfjord Rockeklubb
og støtter planene om å flytte musikkbingen.

SAK 08/16

Høring kommunedelplan for idrett og friluftsliv
Kommunen har sendt ut et forslag til rullering av kommunedelplan for idrett og
friluftsliv. Forslaget ble gjennomgått og diskutert på møtet.

VEDTAK:

Båtsfjord ungdomsråd har behandlet forslaget til plan for idrett og fysisk
aktivitet og har følgende innspill:
For ungdom i Båtsfjord er det viktig å legge til rette for egenorganisert aktivitet
utendørs, og da helst i sentrumsnære områder. Det bør samtidig plasseres ut
benker o.l rundt disse områdene slik at det er mulig å henge med venner og
være sosial.
Vi ønsker at kommunen i den neste perioden skal satse på å få bygget:
• En utendørs basketbane på torget, med muligheter for annet ballspill også.
• En kombinert klatre- og treningspark på torget.
• Skateboardpark og bmx-bane på Foma.
Vi ber også om at ungdomsrådet blir tatt med i planleggingsgruppene når man
starter arbeidet med å realisere disse anleggene.

SAK 09/16

Årsmelding 2015/2016
Forslag til årsmelding er utarbeidet av leder og sekretær. Årsmeldingen følger
samme oppsett som tidligere år og er en oppsummering av ungdomsrådets
arbeid i perioden 2015/2016.

VEDTAK:

Årsmelding godkjennes og sendes som orientering til administrasjonen
og politikerne i kommunen.

