
 
 

Protokoll fra møte i Båtsfjord ungdomsråd 

 

Tid:  Mandag 06. desember 2016 kl. 15.30 

Sted:  Båtsfjord Brygge 

Tilstede:  

Silje Henriksen, Kevin Jørgensen, John Henry Godtvassli, Frida Johnsen, Aiste Jucinskaite, 

Rikke Larsen. 

 

 

Saksliste: 

SAK 17/16 Orientering fra møter ungdomsrådet har deltatt på 

SAK 18/16 Status ungdomsklubben 

SAK 19/16 Saariselkatur 20.-22. januar 

SAK 20/16 Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

Frida Johnsen        May Bente Eriksen 

Leder         Sekretær 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SAK 17/16 Orientering fra møter ungdomsrådet har deltatt på 

- Framlegging av ungdataresultatene 28.10.16 

- Møte med ordfører om budsjett 14.11.16 

- Ungdomskonferanse Kirkenes 16.11.16 

 

VEDTAK:  Orienteringene tas til etterretning  

 

SAK 18/16 Status ungdomsklubben 

Da barne- og ungdomsleder har fungert i annen jobb denne høsten og vi i 

tillegg har slitt med å få ansatt nok klubbarbeidere, har ungdomsklubben kun 

vært åpen en helg i mnd. Neste gang det skal være åpent er 16. og 17. 

desember. Det er LAN 17. desember. 

Kultur- og oppvekststyret ba i sitt møte i forrige uke om at administrasjonen 

utredet alternative løsninger for ungdomsklubb. Det vil derfor sendes ut en 

forespørsel til lag og foreninger som eier bygg, og de ønsker/har anledning til å 

ha et tilbud for ungdom etter nyttår. 

 

VEDTAK:  Orienteringen tas til etterretning 

 

SAK 19/16 Saariselkatur 20.-22. januar 

Vi har bestilt tur til Saariselka for ungdom i Båtsfjord 20.-22. januar. Det er 

satt av 40 plasser. Ungdomsrådet i Berlevåg er invitert til å delta. De har fått 

frist til jul med å svare. 

 

Turen kommer til å koste 53.000 kr. Dette må finansieres av ungdomsrådets 

penger, i tillegg til egenandeler. 

 

VEDTAK: Egenandelen settes til 600 kr for alle deltakerne fra Båtsfjord. Resten av 

kostnaden dekkes av ungdomsrådets midler. Aldersgrensen settes til 9. klasse 

og eldre. 

 

 

 



 
 

SAK 20/16 Eventuelt 

Barne-  og ungdomsleder informerte om møter med foreldre og elever i 9.og 

10. kl i regi av FAU, som har vært nå i desember. Tema har vært diskusjon om 

resultatene fra ungdataundersøkelsen. Politiet deltok også og pratet om ungdom 

og alkohol, samt trygg bruk av sosiale medier. 


