
 
 

Protokoll fra møte i Båtsfjord ungdomsråd 

 

Tid:  Onsdag 22. oktober 2014 kl. 16.00 

Sted:  Båtsfjord Brygge 

 

Tilstede: Marius Eriksen, Stig Henning Johannesen, Elin Johansen, Nora Sørensen, Ronny 

Pedersen, Anna Jørgensen. 

Meldt forfall: Sebastian Eriksen, Benedicte Hansen, Daniel Torgersen. 

 

 

Saksliste: 

SAK 18/13 Konstituering av det nye ungdomsrådet 

SAK 19/13 Ungdomsrådets arbeidsoppgaver 

SAK 20/14 Orientering fra ungdomsrådssamlinga i Karasjok 

SAK 21/14 Aktivitetshelg idrettshallen 

SAK 22/14 Flytting av ungdomsklubben 

SAK 23/14  Båtsfjord i fest 2015 

SAK 24/14  Eventuelt 

 

 

 

 

Marius Eriksen      May Bente Eriksen 

Leder        Sekretær 

 

 

 

 

 



 
 

SAK 18/13  Konstituering av det nye ungdomsrådet 

   9 ungdommer er valgt til å sitte i ungdomsrådet.  Rådet velger selv sin 

   leder og nestleder. Oversikt over hvem som sitter i ungdomsrådet  

   sendes deretter som en orientering til politikerne.    

 

VEDTAK:  Båtsfjord Ungdomsråd 2014/2015 består av:  

   Leder: Marius Eriksen 

   Nestleder: Nora Sørensen 

   Styremedlemmer: Ronny Pedersen, Daniel Torgersen, Benedicte  

   Hansen, Sebastian Eriksen, Elin Johansen  

   Varamedlemmer: Stig Henning Johannesen, Anna Jørgensen 

 

SAK 19/13  Ungdomsrådets arbeidsoppgaver 

   a) Vedtektene for Båtsfjord Ungdomsråd gjennomgås. 

   b) Årsmeldingen for 2013/2014 gjennomgås. 

      

VEDTAK:  Orienteringen tas til etterretning.  

 

 

SAK 20/14  Orientering fra ungdomsrådssamlinga i Karasjok 

   Nora Sørensen og Marius Eriksen har vært på    

   ungdomsrådssamling i Karasjok og forteller litt om hva som  

   var tema på samlinga. 

 

VEDTAK:  Orienteringen tas til etterretning. 

 

 

 

 

 



 
 

SAK 21/14  Aktivitetshelg idrettshallen 

   Det er kommet inn ønsker om å arrangere en aktivitetshelg i  

   idrettshallen i november. Idrett, matlaging, sosialt samvær mm. 

   Det vil da være anledning til å avholde en framtidskveld, for å få  

   tilbakemelding fra ungdom om hva ungdomsrådet og kommunen bør 

   jobbe med. F.eks flytting av ungdomsklubben. 

   Vi undersøker også mulighetene for å avholde førstehjelpskurs  

   samtidig. 

 

VEDTAK:    Ungdomsrådet avholder aktivitetshelg på idrettshallen lørdag 22.  

   november til søndag 23. november. 7. klasse kan være med til kl 24.00, 

   mens 8. klasse og eldre har anledning til å være hele natta. Program 

   utarbeides i felleskap. 

 

SAK 22/14   Flytting av ungdomsklubben 

   01.01.15 flytter ungdomsklubben til Skansen. Ungdomsrådet har  

   vært på møte med rådmann, kontorsjef og barne- og ungdomsleder 

   i kommunen for å diskutere hvordan man vil ha det på Skansen. 

 

VEDTAK:  Ungdomsrådet er positiv til flyttingen. Vi vil gi tilbakemelding til  

   kommunen vedrørende ønsker for tilpassing av festsalen til  

   ungdomsklubb, innen desember mnd. 

 

SAK 23/14   Båtsfjord i fest 2015 

   Arrangøren av Båtsfjord i fest har bedt om innspill til neste års  

   program. Tema som vil interessere ungdom diskuteres på møte. 

 

VEDTAK:  Vi gir tilbakemelding om interesse for fotokurs, paintball og  

   hiphopkurs. 

 

SAK 24/14   Eventuelt 

 LAN fredag 19. desember – 20. desember. 


