
 
 

Protokoll fra møte i Båtsfjord ungdomsråd 

 

Tid:  Onsdag 21. januar 2015 kl. 17.00 

Sted:  Rådhuset 

 

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

Pedersen 

Meldt forfall: Anna Jørgensen, Benedicte Hansen, Daniel Torgersen. 

 

 

Saksliste: 

SAK 01/15 Flytting av ungdomsklubben 

SAK 02/15 UKM 14. februar 

SAK 03/15 Ungdomsrådskonferanse Kirkenes 

SAK 04/15 Innspillingsrom musikk 

SAK 05/15 Finlandstur for ungdom 

 

 

 

 

 

 

Marius Eriksen      May Bente Eriksen 

Leder        Sekretær 

 

 

 

 

 



 
 

SAK 01/15  Flytting av ungdomsklubben    

   Ungdomsklubben har nå flyttet til Skansen. Utstyr er på plass og de nye 

   biljard- og bordtennisbordene er montert. Klubben har samme  

   åpningstider på fredag og lørdagene som tidligere.  

   Ungdomsklubben har anledning til å søke midler 1. mars for å utvikle 

   tilbudet. Kommunen har også noe penger til mindre innkjøp. 

 

VEDTAK:  Vi søker om midler til nytt musikkanlegg og store speil til dansegulvet. 

   Det skal også kjøpes inn nye gardiner før det begynner å bli lyst ute. 

 

SAK 02/15  UKM 14. februar    

   Lørdag 14. februar avholdes UKM på skansen. Medlemmene i  

   ungdomsrådet oppfordres til å prate om arrangementet i sin  

   vennekrets og oppfordre ungdom til å melde seg på. 

   Som tidligere år er det laget en UA-gruppe (ung arrangør). Denne 

   består av Daniel Torgersen, Thea Grønberg, Nikita Bremnes,  

   Daniel Johansen og Roni Rantala. 

      

VEDTAK:  Orienteringen tas til etterretning.  

 

 

SAK 03/15  Ungdomsrådskonferanse Kirkenes   

   Sør-Varanger ungdomsråd har invitert til ungdomsrådskonferanse i 

   Kirkenes 6.-8. februar. Programmet presenteres på møtet.  

   Da dette kolliderer med Vi i fiskerihovedstaden-arrangementet har ikke 

   ungdomslederen anledning til reise med ungdomsrådet. Det må derfor 

   undersøkes om andre voksenpersoner kan tenke seg å være med som 

   reiseleder. 

    

VEDTAK:  3 medlemmer av ungdomsrådet er interessert i å delta, og   

   undersøker om det er noen av foreldrene som har anledning til å være 

   med som reiseleder. 



 
 

 

SAK 04/15  Innspillingsrom musikk  

   Ronny Pedersen ønsker å lage innspillingsrom for musikk på  

   lageret på baksiden av skansen. Rommet brukes i dag som lager, og 

   både ungdomsklubben og korene har noe utstyr lagret.  

   I samtaler med mannskoret har man skissert en løsning hvor det  

   settes opp lettvegger og rommet deles. Det vil da bli tilgjengelig et 

   rom for musikkinnspilling. Kostnaden for dette vil være inntil kr  

   5.000,- 

   Kommunen er positiv, men det bygningsmessige må avklares med 

   teknisk etat. 

 

VEDTAK:    Dersom teknisk etat gir klarsignal, brukes kafeinntektene fra UKM til å 

   lage musikkinnspillingsrom på Skansen. Ronny Pedersen vil være 

   ansvarlig.   

 

SAK 05/15  Finlandstur for ungdom    

   Det er kommet inn ønske om å reise på ny ungdomsrådstur til Finland. 

   Saken diskuteres på møtet. 

 

VEDTAK:   Nora Sørensen undersøker kostnadene med å reise til Saariselka 1.-3. 

   mai. Marius Eriksen kontakter ungdom fra Berlevåg for å høre om de er 

   interessert i å delta på en slik tur.  

 

 


